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Jelölések és rövidítések

Munkámban több helyen az alakító eljárások magyar elnevezése mellett az angolszász
rövidítést használom. Ennek egyik oka, hogy bizonyos eljárásoknak nincs közismert
magyar megfelelője. A másik ok, hogy az ezekkel foglakozó szakirodalom alapvetően
angol nyelvű, és a publikációkban ezeket az elnevezéseket használják.

1. fejezet
UFSz

ultra-finomszemcsés

NSz

nanoszemcsés

KTE

korszerű termomechanikai eljárások

ATP

advanced thermomechanical processes
(korszerű termomechanikai eljárások)

IKA

intenzív képlékeny alakítás

SPD

severe plastic deformation
(intenzív képlékeny alakítás)

IF acél

intersztíciós atomokban szegény acél

ε

alakváltozás mértéke

ECAP

equal channel angular pressing
(könyöksajtolás)

HPT

high pressure torsion
(nagynyomású csavarás)

ARB

accumulative roll bonding
(többrétegű kötés hengerléssel)

(ε = ∫ d dt )
eq

VI

CEC

cyclic extrusion compression
(ciklikus sajtolás és nyomás)

RCS

repetitive corrugating and straightening
(ismétlődő hajlítás és kiegyenesítés)

TE

twist extrusion
(csavart profilú sajtolás)

MF

multiply forging
(többszörös átkovácsolás)

CCSS

continuous confined strip shearing
(folyamatos lemeznyírás)

ASR

Asymmetric rolling
(aszimmetrikus hengerlés)

DSR

differential speed rolling
(eltérő sebességű hengerlés)

EBSD

electron back scatter diffraction

2. fejezet

(visszaszórt elektron diffrakció)
TEM

transzmissziós elektronmikroszkóp

SEM

scanning electron microscope
(pásztázó elektronmikroszkóp)

4. fejezet
KEL

kombinált Euler-Lagrange módszer

x,y

Euler, vagy tér koordináták

Y

Lagrange koordináta

ψ ( x, Y )

áramvonal függvény

L, Lij

sebesség gradiens

v(x,y)

sebességmező

p

spline simítási paraméter

∆t

időlépés

m

Kudo-féle súrlódási tényező

n1, n2

henger fordulatszám
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5. fejezet
NM

nem-monotonitás mértéke

DNM

degree of non-monotonity
(nem-monotonitás mértéke)

MNM

módosított nem-monotonitás mértéke

MDNM

modified degree of non-monotonity
(módosított nem-monotonitás mértéke)

v(x,t)

sebességmező

a(x,t)

gyorsulásmező

Γ kls

másodfajú Christoffel szimbólum

(x,y,z)

derékszögű koordináták

(r,ϕ,z)

henger koordináták

(r,ϕ,θ)

gömbi koordináták

t

idő

L, Lij

sebesség gradiens

D, Dij

alakváltozási sebesség tenzor

D& , D& ij

az alakváltozási sebesség tenzor idő szerinti
materiális deriváltja

λ1 , λ2 , λ 3

alakváltozási sebesség tenzor sajátértékei

I1, I2, I3

alakváltozási sebesség tenzor skalár invariánsai

M, Mij

gyorsulás gradiens

W, Wij

örvénytenzor

w , wi

örvényvektor, merevtest-szerű forgás
szögsebességvektora

ω , ωi

alakváltozási sebesség tenzor
főirányainak forgásvektora

Ω , Ωi

alakváltozási sebesség tenzor
főirányainak forgástenzora

β

a merevtest-szerű forgás és az alakváltozási
sebesség tenzor főirányainak forgása közötti
különbség vektor
VIII

deq.

egyenértékű alakváltozási sebesség

µ1 , µ 2

nem-monotonitási mérőszámok

ν1,ν 2

módosított nem-monotonitási mérőszámok

v t, v n

a sebesség felületre normális és
merőleges komponense

h

a munkadarab magassága

Dki, Dbe

be- illetve kilépő átmérő rúdhúzásnál

H0, H1

kezdeti és végső lemezvastagság
hengerlésnél

R

hengerátmérő

ξ1, , ξ2

hengerek szögsebessége

A, B

hengerek semleges pontjai

ξ0

csavarás szögsebessége

k

paraméter, egyszerű nyírás

Ф

csatorna hajlásszög könyöksajtolásnál

γ

szakadó felületek helyzetét leíró szög
könyöksajtolásnál

UD, RD, ND, TD

alakítási utak eltérő
sebességű hengerlésnél

UD100

szimmetrikusan alakított darab jele

UD40, RD40,
ND40, TD40

eltérő sebességű hengerléssel
alakított darabok jele

Rm

szakítószilárdság

Rp0,2

egyezményes folyáshatár

A

100 mm jeltávra vonatkoztatott
fajlagos hosszváltozás

Wc

fajlagos törési munka

2θ

diffrakciós szög

ρ

diszlokáció sűrűség

<xterület>

területtel súlyozott átlagos

q

a diszlokáció szerkezetet jellemző paraméter

6. fejezet

7. fejezet

szemcseméret

IX

Bevezetés

Dolgozatomban hagyományos, valamint a tömbi nano- és ultra-finomszerkezetű
anyagok előállításához alkalmazott intenzív képlékeny alakítási eljárások vizsgálatával,
azon belül is részletesebben az aszimmetrikus hengerlési technikák egyikével, az eltérő
sebességű hengerléssel foglalkozom. Dolgozatom első felében ehhez kapcsolódóan
áttekintem a tömbi nano- és ultra-finomszerkezetű anyagok tulajdonságait és gyártási
lehetőségeit.
A dolgozat további részében saját kutatási eredményeimet ismertetem. Munkám két
témakör köré csoportosul. Az első a képlékeny alakítási eljárások mechanikai
elemzéséhez kapcsolódik, amelyben két új módszert és azok alkalmazását mutatom be. A
másodikban az eltérő sebességű hengerléssel végzett kísérleteimet és azok eredményeit
ismertetem.
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1

Áttekintés

1.1

Nano- és ultra-finomszemcsés anyagok

A nanotechnológia fogalma, illetve témaköre először 1959-ben merül fel [1]. Ekkor
vetődik fel az az elképzelés, hogyha az anyagok szerkezetét egészen kis méretek szintjén
– pár száz nanométeres, vagy még kisebb tartományban – módosítani tudjuk, akkor
ezáltal különleges tulajdonságokat kaphatunk, illetve az ilyen kisméretű szerkezetek
különleges feladatok ellátására lehetnek alkalmasak. A nanotechnológiai kutatások
különösen a fullerén felfedezésével (1985) kerültek az érdeklődés középpontjába. Ezt
követően egyre nagyobb figyelem fordult a nanoszerkezetű anyagok, illetve a
nanoméretű szerkezetek felé. Az elmúlt pár évtizedben a nanotechnológia mind a
mérnöki, mind a fizikai tudományok egyik legjelentősebb kutatási területévé vált, szinte
mindenhol megtalálható a szerkezeti anyagoktól kezdve az elektrotechnikáig, sőt még az
orvostudomány

egyes

területein

is.

A

mára

viszonylag

tág

fogalmat

jelölő

nanotechnológia az egyik csoportosítás szerint a következő területekre bontható [2]:
◊
◊
◊
◊

Vékony rétegek és porok
Nagy fajlagos felületű nanoszerkezetű anyagok
Nanoméretű funkcionális eszközök
Tömbi nanoszerkezetű anyagok

Az első csoportba a vékony, különleges optikai vagy elektronikai tulajdonságú
bevonatok, valamint a nanoméretű porok tartoznak. A nagy fajlagos felületű
nanoszerkezetű anyagoknak a szenzorok, illetve a kémiai folyamatokat elősegítő
katalizátorok területén van jelentőségük. A harmadik csoportba tartoznak a kisméretű
elektronikai és orvostudományi eszközök. A negyedik csoportot a mérnöki tudományok
szempontjából talán a legjelentősebbnek mondható nanoszerkezetű tömbi anyagok
képzik. A továbbiakban az áttekintést ennek a csoportnak az ismertetésével folytatom.
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A tömbi nanoszerkezetű anyagok közé tartoznak azok az anyagok, amelyek teljes
egészében vagy részben nanoméretű mikroszerkezettel rendelkeznek. Munkám
szempontjából ezek közül a fémek csoportja lényeges, így az áttekintést ebből a
szemszögből folytatom.
Már a 20. század elején felismerték, hogy a mikroszerkezet minősége erősen
befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. A vizsgálati eszközök fejlődésével egyre több
jelenség nyert magyarázatot, például a kiválások szerepe az öregíthető ötvözeteknél, a
diszlokációk és mozgásuk szerepe az alakítási keményedésben, a szemcseméret hatása a
szilárdsági tulajdonságokra.
A diszlokációk szerepét a fémek képlékeny alakváltozásában először 1934-ben írta le
Orován E., Polányi M. és G.I. Taylor. Eszerint a fémek képlékeny alakváltozása a
diszlokációk mozgása által megy végbe, az ezek elcsúszásához szükséges feszültség
pedig az anyag szilárdságát alapvetően meghatározza. Ezt a mozgást több módon is
lehet akadályozni, ami az anyag szilárdságának növekedését eredményezi. Ilyen
akadályok az oldott atomok, a kiválások, a szemcsehatárok, valamint a diszlokációk. Az
ezekhez köthető alapvető szilárdságnövelő eljárások négy csoportba oszthatók:
◊ Ötvözés

◊ Kiválásos és diszperziós keményítés

◊ Képlékeny hidegalakítás

◊ Szemcsefinomítás

A szemcsefinomítás, illetve a szemcseméret hatása az ’50-es években a Hall-Petch
összefüggés révén vált ismertté, amely a szemcseméret szilárdságnövelő hatását írja le
(1.1)(1.1 ábra). A kisebb szemcseméret nagyobb szilárdságot és keménységet eredményez.

Re = σ 0 + k ⋅ d −1/ 2

(1.1)

σ0, k - anyagi jellemzők, d - szemcseméret
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1.1 ábra: Néhány acéltípus folyáshatárának növekedése a
krisztallitméret csökkenésének hatására. (Hall-Petch
összefüggés) [3]

Itt meg kell említeni a szemcsehatárok különböző típusait. A szakirodalom
alapvetően kis- és nagyszögű határokat különböztet meg attól függően, hogy a határ két
oldala közötti orientáció eltérés csak pár fokos – jellemzően 1-5° – vagy nagyobb, mint
10°. A kisszögű határok kisebb mértékben gátolják a diszlokáció mozgást. A nagyszögű
határokkal rendelkező krisztallitokat szemcséknek, a kisszögűekkel határoltakat szubszemcséknek nevezik.
A jelenség magyarázata, hogy a diszlokációk számára a szemcsehatárok olyan
akadályt jelentenek, amelyeken csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak átjutni. A
képlékeny

alakítás

hatására

a

szemcsékben

a

diszlokációk

feltorlódnak

a

szemcsehatárokon. Az egyes csúszási síkokon egyre több diszlokáció halmozódik fel,
amelynek hatására a szemcsehatár-közeli diszlokációk körül egyre nagyobb feszültség
alakul ki. Ez egy bizonyos határ után megindítja a szomszédos szemcsében is a
képlékeny alakváltozást. Nagyobb szemcsékben több diszlokáció található, így hamarabb
feltorlódik a megfelelő mennyiség a szemcsehatárokon ahhoz, hogy a szomszédos
krisztallitban is meginduljon a deformáció (1.2 ábra). A szemcseméret csökkenésével a
szemcsén belüli diszlokációk száma csökken, a szemcsehatárok mennyisége fajlagosan
nő, és így a szomszéd krisztallit alakváltozása is csak később következik be. Azonos
anyag esetén a kisebb szemcseméretű fajlagosan több szemcsehatárral rendelkezik, így a
szilárdsága nagyobb lesz, mint a durvaszemcsésnek.
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1.2 ábra: A szemcsehatárok szilárdságnövelő
mechanizmusa.[3]
A kedvezően orientált szemcsében (1) megindul az alakváltozás.
Az a) csúszási síkon feltorlódnak a diszlokációk a szemcsehatár
közelében. Egy határfeszültség elérése után a szomszéd (2)
szemcsében megindul az alakváltozás.

Hagyományos technológiákkal, illetve ipari körülmények között 5 µm-nél kisebb
szemcsenagysággal rendelkező fémek előállítása nem, vagy csak nagyon nehezen
oldható meg [4]. Az 100-1000 nm-es szemcsenagysággal rendelkező úgynevezett ultrafinomszemcsés (UFSz), valamint a 100 nm alatti szemcsefinomságú, úgynevezett
nanoszemcsés (NSz) anyagok, illetve ezeknek az anyagoknak a gyártási lehetőségei az
utóbbi három évtizedben a kutatások középpontjába kerültek. Bár számos különböző
módszer létezik ilyen anyagok előállítására, ez a mai napig jellemzően csak
laboratóriumi körülmények között oldható meg.
Ezekre az anyagokra a kisméretű és gömbszerű szemcsék mellett a nagyszögű
szemcsehatárok magas aránya jellemző. H. Gleiternek és társainak sikerült elsőként
nanokristályos tömbi anyagot előállítania [5], és a későbbi kísérletek megmutatták, hogy
a különlegesen kis szemcsemérettel rendelkező anyagok tulajdonságai a hagyományos
anyagokétól lényegesen különböznek.

1.2

Nano- és ultra-finomszemcsés anyagok tulajdonságai

A nano- illetve ultra-finomszemcsés anyagok számos tulajdonságban különböznek,
illetve különbözhetnek a hagyományosaktól.
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Ezek közül a legfontosabbak:
◊

Nagy szilárdság és keménység

◊

Jó korrózióállóság

◊

Szuperképlékeny alakíthatóság

◊

◊

Alacsony rideg-képlékeny átmeneti
hőmérséklet

Jó elektromos, illetve mágneses
viselkedés

A NSz illetve UFSz szerkezetű anyagok másik jellemzője a korábban említett kis
szemcseméreten kívül, hogy tulajdonságaik és a szemcseméret közötti kapcsolat nem
írható le a hagyományos szemcseszerkezetű anyagokra érvényes összefüggésekkel [4].
Erre egy példa a már említett Hall-Petch összefüggés. A szilárdság – szemcseméret
függvénynek az 1 µm-es tartomány körül töréspontja van, ennél kisebb tartományban
eltérő meredekséget mutat a nagyobb szemcsés tartományhoz képest [4][6].
A nanoszerkezetű anyagok szilárdsága és keménysége többszöröse lehet a
hagyományos állapothoz képest. Számos szerző számolt be a szilárdság jelentős
növekedéséről NSz vagy UFSz alumínium [7][8], magnézium [9][10], titán [11], cink[12]
és réz [13] ötvözeteknél. Ennek a gyakorlati jelentősége olyan területeken mutatkozik
meg, ahol könnyű, ugyanakkor nagy teherviselésű szerkezetekre van szükség. Ilyen a
repülőgép- és járműipar, valamint az űrtechnikai eszközök területe. Itt az alumínium, a
titán és a magnézium ötvözeteknek jelentős szerep jut. Hasonló terület az orvosi fém
implantátumok és protézisek. Ezeknek az eszközöknek nagy terheléseket kell
elviselniük, emellett azonban bio-kompatibilis anyagúnak kell lenniük. E kettő sokszor
összeférhetetlen, mivel a hagyományosan szilárdságnöveléshez használt ötvözőelemek
toxikusak. Ezekben az esetekben NSz vagy UFSz anyagokkal a szervezetre veszélyes
ötvözőelemek felhasználása nélkül lehet elérni a kívánt szilárdságot.
Emellett fontos anyagtulajdonság a szívósság, amelyre általánosan igaz, hogy a
szilárdság növekedésével csökken. NSz illetve UFSz anyagok esetén azonban
megfigyeltek olyan paradox viselkedést (1.3 ábra), amikor a szilárdság növekedésével a
szívóssági jellemzők is nőttek [7][15][16][17]. Ebből arra következtethetünk, hogy az ilyen
finom mikroszerkezetű anyagokban más deformációs mechanizmusok játszódnak le
[15][18]. Több szerző számolt be a szívóssági tulajdonságok jótékony változásáról
[19][20][21][22][23]. Az egyik ilyen jelenség a szuperképlékeny alakváltozás, amelynél az
anyag a szokásos nyúlási értékek többszörösét produkálja, jellemzően 100% feletti
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nyúlásértékeket. Többféle ötvözeten végzett kutatások mutatják, hogy a szuperképlékeny
alakíthatóság egyik alapvető feltétele az UFSz, illetve NSz szerkezet [24]. Ennek a
jelenségnek olyan ötvözetek esetén van nagy gyakorlati jelentősége, amelyek
hagyományos állapotban csak erősen korlátolt mértékben alakíthatóak. A járműiparban
használt alakító technológiák sokszor emiatt nem alkalmazhatóak olyan ötvözetekre,
amelyek használata egyértelmű előnyökkel járna [19].

a)

b)
1.3 ábra: NSz és UFSz anyagok paradox
viselkedése: Az alakítás hatására bekövetkező
szilárdságnövekedéssel együtt a szívósság nő.
Feszültség alakváltozás görbék.

a) Al1050 ötvözet szakítógörbéje
állapotban, és könyöksajtolás után. [7]

c)

lágyított

b) Többszörösen könyöksajtolt réz szakítógörbéje
különböző állapotokban [17].
1 - durvaszemcsés,
2 – hidegen hengerelt,
3 – ECAP (2 átnyomás),
4 – ECAP (16 átnyomás)
c) Nagynyomású csavarással alakított
szakítógörbéje különböző állapotokban [17].
1 - durvaszemcsés,
2 – HPT (1 fordulat),
3 – HPT (5 fordulat)

titán

A szívóssághoz kapcsolódik a térben középpontosan köbös fémekre jellemző szívósrideg átmeneti hőmérséklet. Kísérletek alapján [25][26] kijelenthető, hogy a szemcseméret
mikrométeres vagy ennél kisebb tartományba való csökkentése csökkenti az átmeneti
hőmérsékletet.
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A fent említett tulajdonságokon kívül több NSz vagy UFSz fémnél figyeltek meg jó
korrózióállóságot

[27][28],

illetve

elektromos

[29]

tulajdonságot.

Dolgozatom

szempontjából ezek kisebb fontossággal bírnak, azért ezek ismertetésére nem térek ki.
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1.3

Intenzív képlékeny alakítás

Az NSz és UFSz anyagok vizsgálata mellett fontos kutatási terület ezen anyagok
előállítási lehetőségei. Mint azt korábban említettem, az iparban használt eljárásokkal
csak megközelíteni lehet a mikrométer közeli szemcseszerkezetet. Az UFSz, illetve NSz
mikroszerkezet előállításához különleges módszerekre van szükség. Ezek a technikák a
korszerű termomechanikai eljárások (KTE, angol nyelvű szakirodalomban Advanced
Thermomechanical Processes — ATP), illetve az intenzív képlékeny alakítási
technológiák (IKA, angol nyelvű szakirodalomban Severe Plastic Deformation — SPD )
csoportjába sorolhatók [30]. Az első csoportba olyan technikák tartoznak, amelyek a
meglévő,

széles

körben

alkalmazott

alakítási

technológiák

(pl.

síkhengerlés)

felhasználásával, azonban a hőtani folyamatok pontos szabályozásával érik el a
különleges mikroszerkezetet. Ezeknél a folyamatoknál a fázisátalakulás, a dinamikus
rekrisztallizáció és a megújulás játszanak fontos szerepet.
Az IKA csoportjába olyan eljárások tartoznak, amelyeknél a hangsúly az
alakváltozáson, még inkább az alakváltozás típusán van, a hőtani folyamatok szerepe
másodlagos. Az ide sorolható alakító technológiák jellemzően olyan különleges
módszerek, amelyek nagy deformációkat hoznak létre az anyagban (ε =4—150), ezáltal
lényegesen átalakítva a mikroszerkezetet.
A két technológiai csoport között az a különbség, hogy a KTE módszerekkel nem
lehet olyan mértékű szemcsefinomodást elérni, mint az IKA módszerekkel. Ugyanakkor
folyamatos gyártást tesznek lehetővé, amely az IKA módszerek döntő többségénél nem
mondható el. Azonban alapvető hasonlóság mindkettőben, hogy ipari alkalmazásuk
eddig még nem megoldott, és az eljárások további kutatást, illetve tökéletesítést
igényelnek. Dolgozatom további részében az intenzív képlékeny alakítási folyamatokra,
azon belül is az eltérő sebességű hengerlésre koncentrálok — amelyeket a következőkben
részletesen bemutatok —, a KTE eljárások leírására nem térek ki. Összehasonlításként az
1.1 táblázatban látható néhány IKA és KTE eljárással elért eredmény különböző
acéltípusokra [30].
Az IKA technológiákra a nagymértékű, főként nyíró alakváltozás jellemző. Jól
ismert, hogy az egyszerű nyírással, illetve nyomással vagy húzással megvalósuló
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deformáció között lényeges a különbség a kialakuló szemcseszerkezetre nézve. V.M.
Segal rávilágított arra, hogy nagymértékű deformáció esetén az egyszerű nyírás a
legkedvezőbb a kialakuló mikroszerkezet finomításának szempontjából, és „ideális”
alakítási módnak tekinthető [42]. Az ilyen alakváltozást megvalósító eljárással NSz vagy
UFSz mikroszerkezetet lehet elérni [43][44]. Ebből kifolyólag a kutatások egyik területe
az IKA technikák deformációs módjainak vizsgálata. Az 5. fejezetben részletesen
ismertetek egy módszert, amely az alakítási folyamatok úgynevezett monotonitásának,
illetve nem-monotonitásának meghatározására alkalmas, amely összefüggésben van a
mikroszerkezet változásával.

1.1 táblázat: Néhány KTE és IKA eljárás összehasonlítása az alakváltozás és a szemcsefinomítás
szempontjából, különböző acéltípusokra [30].

Acél típus

Szemcsenagyság
(µm)

ε
(-)

Ref.

ötvözetlen lágyacél

0,2

3,0

[31]

ötvözetlen lágyacél

0,3

4,0

[32]

Ti–V ötvözésű acél

0,3

1,0

[33]

ferrites-martenzites
kétfázisú acél

0,8

4,0

[34]

HPT

ötvözetlen lágyacél

0,01

300

[35]

dinamikus újrakristályosodás
melegalakításkor

mikroötvözött acél

2–5

2,2–
3,6–

[36]

alakváltozás okozta
ausztenit-ferrit átalakulás

ötvözetlen lágyacél

1,0

0,36

[37]

melegalakítás az ausztenit-ferrit
tartományban

ötvözetlen lágyacél

2,1

2,3

[38]

titánnal ötvözött IF acél

1–3

2,5

[39]

dinamikus újrakristályosodás
félmeleg alakításkor

ötvözetlen lágyacél

1,3

4,0

[40]

megújulás félmeleg alakítás majd
azt követő lágyítás hatására

ötvözetlen lágyacél

1,3

1,6

[41]

Eljárás

Technológia

KTE

IKA

Könyöksajtolás
ECAP

félmeleg alakítás a ferrites
tartományban

A

korábban

említett

tulajdonságokon

kívül

megfigyelhető,

hogy

míg

a

hagyományos hidegalakítás hatására a fémek szilárdsága nő, szívóssága csökken, addig
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intenzív képlékeny alakításkor egy bizonyos alakváltozás után a képlékenység
csökkenése elenyésző mértékű, vagy – ahogyan korábban említettem – néhány esetben a
szívósság növekedését lehet tapasztalni.
Az intenzív képlékeny alakítási technológiák közül a könyöksajtolás módszere az
egyik legelterjedtebb (angol nyelvű szakirodalomban equal channel angular pressing ECAP néven lehet megtalálni) [45] (1.4 ábra). Az eljárás V.M. Segal nevéhez fűződik, aki
először 1972-ben említi. Az alakító szerszám két azonos keresztmetszetű, egymással
Φ=90–120°-ot bezáró csatornából áll. Az alakítható darab átmérője a pár milliméterestől a
pár tíz milliméteresig terjedhet, míg hossza az átmérő 4-10-szerese lehet. Az átsajtolt
anyag a csatorna töréspontján a nyírási síkon alakváltozást szenved. Ideális esetben a
deformáció típusa egyszerű nyírás [44][46], azonban a valós esetben is az alakváltozás
ennél a síknál koncentrálódik, és közel van az egyszerű nyíráshoz. A szakirodalom négy
különböző A, BC, BA és C alakítási utat különböztet meg [46]. Az A alakítási út esetén két
sajtolás között a mintadarab nincs elforgatva, míg a BC út esetén 90°-kal mindig egy
irányba, BA út esetén 90°-kal egyszer egyik majd másik irányba, a C út esetén 180°-kal
van elforgatva (1.5 ábra). Több kutatás eredményei mutatják, hogy a kialakult
szemcseszerkezet
különböző

utak

(szemcseméret,
szerint

szemcsealak,

alakított

mintákban

szemcsehatárok

típusa)

[47][48][49][50][51].

eltérő

a

Nagyszögű

szemcsehatárokkal elválasztott gömbszerű szemcsék legkorábban (3-4 átnyomás után) a
Bc út hatására alakulnak ki, míg a C és A utak tekinthetők a legkevésbé hatékonynak
ebből a szempontból. Ez utóbbi két útnál elnyújtott szemcseszerkezetet kapunk
eredményül, ahol a nagyszögű határok is csak több átnyomás után alakulnak ki.

1.4 ábra: Könyöksajtolás elvi rajza

1.5 ábra: Könyöksajtolás különböző alakítási
útjai.[50]
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Az ECAP mellett a másik elterjedt IKA módszer a nagynyomású csavarás (angol
nyelvű szakirodalomban High Pressure Torsion — HPT néven lehet megtalálni). Az
alakítható darabok átmérője Ø10-20 mm, vastagsága 0,2-1 mm. A darabokat egy rögzített
és egy forgó szerszám között alakítják nagy, jellemzően 1-5 GPa nyomás alatt [45] (1.6
ábra). Az anyag nagymértékű (ε=100-150) nyíró alakváltozást szenved. Ezzel a
módszerrel lehet a legnagyobb mértékű szemcsefinomodást elérni.

1.6 ábra: Alakítás nagynyomású csavarással

Az említett két módszeren kívül más technológiák is találhatóak a szakirodalomban.
Ezek közül az aszimmetrikus hengerlési technikák közé tartozó eltérő sebességű
hengerlést - amely dolgozatom egyik fő témája - mutatom be részletesebben a következő
fejezetben, míg a többi közül néhány fontosabb eljárás az 1.7 ábrán látható.

12

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1.7. ábra: Néhány fontosabb intenzív képlékeny alakítási eljárás.
a) többrétegű kötés hengerléssel (ARB)
b) könyöksajtolás forgatható szerszámban
c) folyamatos lemeznyírás (CCSS)
d) ciklikus sajtolás és nyomás (CEC)

e) ismétlődő hajlítás és kiegyenesítés (RCS)
f) csavaró sajtolás
g) csavart profilú sajtolás (TE)
h) többszörös átkovácsolás (MF)
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1.3.1

Eltérő sebességű hengerlés

Az aszimmetrikus hengerlési technikák (angol nyelvű szakirodalomban asymmetric
rolling — ASR — néven lehet megtalálni) közé a szakirodalom három módszert sorol. Az
első esetben a súrlódási viszonyok a munkadarab és az egyik, illetve másik alakító
henger között eltérőek, míg a másik két esetben az alakító hengerek kerületi sebessége
nem azonos. Ez utóbbit két módszerrel lehet elérni. Az egyik esetben a hengerek
fordulatszáma azonos, de átmérőjük eltérő, míg a másik esetben méretük azonos, de
fordulatszámuk eltérő. Az utóbbit eltérő sebességű hengerlésnek nevezik, az angol
nyelvű szakirodalomban differential speed rolling (DSR) néven található meg.
Dolgozatomban ezzel a technikával foglalkozom részletesen.
Az eltérő sebességű hengerlés alkalmazása UFSz vagy NSz fémek előállítására új
módszernek mondható. Először C.H. Choi és társai említik az eljárást úgy, mint
lehetséges eszközt az alumínium, cink és magnézium ötvözetek alakíthatóságának
növelésére [52][53] a mikroszerkezet kontrollált változtatásával. Korábbi publikációkban
elsődlegesen az eljárás technológiai oldalát vizsgálták (hengerlési erők, szükséges
nyomaték, stb.).
A hagyományos szimmetrikus és az eltérő sebességű hengerlés közötti különbség
az, hogy a nyújtó-zömítő jellegű deformáció mellett az anyag az utóbbinál jelentős nyíró
alakváltozást is szenved. Ez a nyírás segíti elő a különleges mikroszerkezet kialakulását,
hasonlóan a korábban említett IKA eljárásokhoz. Ennek köszönhetően az eltérő
sebességű hengerekkel alakított anyag textúrájában, szemcse- és szemcsehatár
szerkezetében,

valamint

mechanikai

tulajdonságaiban

eltér

a

hagyományosan

hengerelttől.
A könyöksajtoláshoz hasonlóan az eltérő sebességű hengerlésnél is több alakítási út
lehetséges. A szakirodalomban négy utat (UD, RD, TD, ND) különböztetnek meg (1.8
ábra) [54][55]. Az UD út esetén két hengerlés között a próbadarab nincs elforgatva, míg a
másik három esetben minden egyes szúrás között 180°-kal van elforgatva. Az RD útnál a
forgatás tengelye a hengerlési irány, TD esetén a keresztirány, míg ND esetén a normál
irány.

14

1.8 ábra: Eltérő sebességű hengerlés különböző alakítási útjai.

A szakirodalomban található publikációk többsége elsődlegesen a textúra
szempontjából vizsgálja az eltérő sebességű hengerlést, amelynek jótékony hatása van a
titán, alumínium és magnézium ötvözetek alakíthatóságára. Ezeknek a könnyűfém
ötvözeteknek nagy előnye, hogy kis sűrűségük mellett megfelelő szilárdsági
tulajdonságaik vannak. Alkalmazásuk olyan területeken jelenthet előnyt, mint a
gépjárműipar, ahol a súlycsökkentésnek nagy jelentősége van. Ennek korlátja, hogy az
általánosan használt acéllemezekhez képes az ezekből készült lemezek alakíthatósága
rosszabb (pl. mélyhúzhatóság) [54]. Az eltérő sebességű hengerléssel a lemezek textúrája,
és ezáltal anizotrópiája, valamint alakíthatósága kedvező irányba változtatható.
J.K. Lee és társa [54] 1050-es alumíniummal végzett kísérleteikben alapvetően
nyírásra jellemző textúrát állapítottak meg. S.H. Lee ás társa [56] acéllemezeken elvégzett
kísérlete azt mutatta, hogy a nyírási textúra, amely szimmetrikus hengerlési esetben a
lemez közepén nem tapasztalható, egyenletes eloszlású a lemez vastagság mentén. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a teljes keresztmetszetre a nyíró alakváltozás jellemző. X.
Huang és társainak [57] eltérő sebességű hengerléssel alakított titán lemezeken végzett
vizsgálatai megmutatták, hogy az anizotrópia csökkent, és az anyag alakíthatósága nőtt a
szimmetrikus esethez képest. Ugyanezen szerzők [58] AZ31B típusú magnézium ötvözet
vizsgálatával hasonló eredményekre jutottak.
Az eltérő sebességű hengerlés másik előnye a jelentős szemcsefinomítás. Alumínium
és acéllemezeken végzett vizsgálatok megmutatták, hogy az eltérő sebességű eset
nagyobb mértékű szemcsefinomodást [59][60] és egyenletesebb eloszlást eredményez
[59][54]. A szemcsefinomodásról publikált eredményekből néhány az 1.2 táblázatban
látható összefoglalva. Másik fontos jellemző, hogy a kialakult szemcseszerkezetre a
nagyszögű határok nagyobb aránya a jellemző [29] [54].
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1.2 táblázat: Eltérő sebességű hengerléssel elért
szemcseméret különböző anyagoknál.

Anyag
6061 Al ötvözet
Kereskedelmi tisztaságú alumínium
5754 Al ötvözet
Kereskedelmi tisztaságú vas
AZ31 Mg ötvözet
AZ61 Mg ötvözet
Oxigénmentes réz

Szemcseméret
(µm)
~1
0,5
1,3
0,9
2
0,5
0,23

Referencia
[61]
[62]
[65]
[63]
[64]
[66]
[29]

A szemcsefinomodáshoz köthető a szuperképlékeny alakíthatóság, melynek
feltételei a kisméretű és gömbszerű szemcsék. W.J. Kim és társai [66] AZ61, míg H.G.
Jeonga és társai [64] AZ31 magnézium ötvözetnél tapasztalták, hogy az eltérő sebességű
hengerléssel előállított darabok alkalmas technológiával és megfelelő körülmények
között szuperképlékenyen alakíthatóak. A vizsgálataiknál 850, illetve 830%-os nyúlást
tapasztaltak.
A könyöksajtolással összehasonlítva, amelynél számos publikáció jelent meg a négy
különböző alakítási út hatásáról, az eltérő sebességű hengerlési utakról alig néhány
publikáció található. S.H. Lee és társa vizsgálták az utak hatását IF acéllemezekre [56].
Kutatásaikban csak a kialakult texturát vizsgálták, a szemcseméretet és a mechanikai
tulajdonságokat nem. J.K. Lee és társa 1050-es alumíniumra vizsgálták a négy különböző
sebességű hengerlési út és az azt követő lágyítás hatását [54] [67]. Kísérleteikben 50%-os
fordulatszám arányt és 195°C-on történő 1 órás lágyítást alkalmaztak. A hőkezelés utáni
szemcseméret, illetve a nagyszögű szemcsehatások arányát az 1.9 ábra szemlélteti.
Látható a 2 µm alatti szemcseméret, az utak közötti különbség, nevezetesen az, hogy az
ND és RD utak esetén alakult ki kisebb szemcseméret, illetve ezeknél a nagyszögű
határok aránya magasabb.
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a)

b)

1.9 ábra: Eltérő sebességű hengerlés különböző alakítási
utjainak és az azt követő lágyítás hatása (1050 Al
ötvözet). U és L a lemez gyorsabb és lassabb henger
felöli szélét jelöli. [54][67]
a) Szemcseméret
b) Nagyszögű szemcsehatárok aránya

A mechanikai tulajdonságokról megjelent kisszámú publikációban a szerzők az
eltérő sebességű és a hagyományos hengerlést hasonlítják össze. Olyan tanulmány,
amely az utak közötti eltérésekkel foglakozna nem található. H. Watanabe [22], valamint
W. Xia és társa [20] AZ31 magnézium tulajdonságait vizsgálva megállapítja, hogy az
eltérő sebességű hengerlés, majd az utána végrehajtott hőkezelés megnövelte az ötvözet
szívósságát. Ehhez hasonló eredményeket kaptak W.J. Kim és társai [21] AZ91 magnézium
ötvözeten elvégzett kísérleteikben, miszerint a magas folyáshatár mellett kedvező
szívósságot lehet elérni eltérő sebességű hengerléssel, illetve azt követő hőkezeléssel.
Ugyanezen szerző réz eltérő sebességgel történő hengerlésénél [29], míg J. Jiang és társai
[68] kereskedelmi tisztaságú alumíniumnál, valamint Y. Ding és társai [63] kereskedelmi
tisztaságú vasnál számolnak be jelentős szilárdságnövekedésről. Ezek a kutatások az
eltérő sebességű hengerlés és azt követő hőkezelés együttes hatását vizsgálják. Olyan
publikáció, amely kizárólag a hengerlésre és az utak hatására koncentrálna, nem
található.
A fent bemutatottakból látszik, hogy az eltérő sebességű hengerléssel jótékony
hatású változásokat lehet elérni az anyag viselkedésében, úgymint jobb – akár
szuperképlékeny – alakíthatóság, kisebb anizotrópia, valamint nagy szilárdság. Az
eljárásnak nagy jelentősége lehet a jövőben.
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1.4

Monoton alakváltozás

A képlékenységtanban több módszer is megtalálható a deformáció típusának leírására.
Ezeknek az a célja, hogy a hagyományosan használt alakváltozási és feszültségi
mérőszámokon kívül plusz információkat nyújtsanak a folyamatok megértéséhez. Ezek
közül nem ismeretlen a monotonitás fogalma, amelyre több különböző definíció is
született. Ezek közül csak néhányat említek meg.
Horváth definíciója szerint akkor monoton az alakváltozás, ha az alakítás során a
főnyúlások aránya állandó [69]. Krállics Gy. és D. Malgin egy olyan monotonitási
mérőszámot definiál, amely az egyenértékű képlékeny alakváltozás és a képlékeny
alakváltozás mértékének a hányadosa [70]. F.Z. Utyashev és G.I. Raab az örvénytenzor és
a szemcsék elforgásán alapuló jellemzést vezetett be [71]. L. Dupuy és társa pedig egy
terhelési történeten alapuló számítást vezet be a könyöksajtolás vizsgálatára [72].
Szmirnov-Aljajev meghatározása szerint akkor beszélhetünk monoton alakváltozásról,
ha az alakváltozási sebesség tenzor főirányai ugyanazon anyagi szálakkal (anyagi
vonalelemmel) esnek egybe a teljes folyamat alatt, valamint a feszültségi állapotot
jellemző Lode paraméter (1.2) mindvégig állandó [73].
Korábbi tanszéki vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
szemcsefinomodás, illetve a NSz és UFSz szerkezet kialakulásának jellemzése
szempontjából ez utóbbi módszer a legmegfelelőbb [74]. Ezen definíció szerint a
monoton alakváltozásnak két feltétele van, az anyagi szálak egybeesése az alakváltozási
sebesség főirányaival és a Lode paraméter állandósága. Nem monoton alakváltozás
esetén az anyagi szálaknak és az alakváltozási sebesség főirányainak helyzete egymáshoz
képest változik, illetve a Lode paraméter nem állandó. Ez utóbbi az (1.2) összefüggéssel
írható le a főfeszültségek ismeretében. A Levy-Mises anyagtörvényt alkalmazva (1.3) ez
kifejezhető az alakváltozási sebesség főértékeivel is (1.4).

2σ 2 − σ 1 − σ 3
σ1 − σ 3
σ 1 , σ 2 , σ 3 - főfeszültségek

ρσ =

(1.2)
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dij =

σ ij

3d eq.
2σ

(σ

ij

− σ0δij )

- feszültség komponensek d ij - alakváltozási sebesség komponensei

(1.3)

σ 0 - közepes feszültség d eq. , σ - egyenértékű alakváltozási sebesség és feszültség

δij - Kronecker-szimbólum

ρd =

2d 2 − d1 − d 3
d1 − d 3

(1.4)

d 1 , d 2 , d 3 - alakváltozási sebesség főértékei

Fodor Á. kidolgozott egy kétdimenziós, sík alakváltozási esetben használható
eljárást az alakváltozás monotonitásának mérésére és megmutatta, hogy az ultrafinomszemcsés anyagok előállítása nem monoton alakváltozással történik [74]. Azokban
az esetekben várható nagymértékű szemcsefinomodás és NSz vagy UFSz szerkezet
kialakulása, ahol a deformáció a monotontól lényegesen eltérő.

1.5

Számítási módszerek

A szimulációk és a számítógépes modellezés célja, hogy a folyamatok előre láthatóak
legyenek, és megkönnyítsék a technológiai tervezést. Mivel a fent említett képlékeny
alakító eljárásoknak az ipari szintű kivitelezése egyelőre nem megoldott, ezért további
kutatásra és fejlesztésre van szükség, amelynek egyik hatékony eszköze lehet, ha a
mikroszerkezeti változásokról szimulációk és modellek alapján valamiféle becslést lehet
mondani. Ebben a fejezetben ezek közül a lehetőségek közül tekintek át néhányat.
Első helyen az analitikus modelleket és módszereket lehet megemlíteni. Ebben az
esetben az alakítási folyamatot egy közelítőleg helyes áramlási képpel írjuk le, és ebből
kiindulva végezzük el a számításokat. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy a
folytonos

sebességmezőből

kiindulva

részletes

számításokat

tudunk

végezni

kontinuummechanikai módszerekkel. Az eredmények pontossága alapvetően a
felhasznált modell kifinomultságától függ. Ez minél közelebb van a valósághoz, annál
pontosabb eredményeket lehet elérni. A módszer korlátja, hogy csak viszonylag egyszerű
esetekben használható, összetettebb alakítási folyamatok nem, vagy csak nehezen
vizsgálhatók vele.
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Másik

lehetőség

valamilyen

numerikus

módszer

használata.

Ezekkel

a

módszerekkel lehetőség van összetettebb eljárás vizsgálatára is. Itt több különböző
módszer is rendelkezésre áll.
Az alakváltozási folyamok vizsgálhatók atomi szinten. Ebben az esetben jó lehetőség
nyílik az egészen finom mikroszerkezeti változásokat nyomon követni, úgymint a
diszlokációk mozgása, diszlokáció reakciók, kis és nagy szögű szemcsehatások
keletkezése. Ennek a módszernek nagy hátránya, hogy nagy számítási kapacitást igényel,
és így is csak korlátozott térfogat tanulmányozható. Jelenleg nem megoldható, hogy teljes
alakítási technikát ilyen módszerrel vizsgáljunk.
Másik

lehetőség,

hogy

olyan

kontinuummechanikai

módszerekre

épülő

számításokat használunk fel, mint a végeselem módszere. Ezek a módszerek széles
körben elterjedtek mind a kutatásban, mind az iparban, mivel gyors számításokat
tesznek lehetővé, valamint több kereskedelmi szoftver áll rendelkezésre. Ezek a számítási
technikák alapvetően makroszkopikus mennyiségek meghatározására alkalmasak.
Ahhoz, hogy ezekkel a módszerekkel a mikroszerkezeti változásokat lehessen vizsgálni,
különféle kiegészítésekre van szükség, mint az anizotrópia és textúra számítás,
törésmechanika (pl. J-integrál), keményedési modellek (pl. diszlokációs cella modell),
amelyekkel megpróbáljuk a módszer által számolt makroszkopikus folyamatokat
összekapcsolni a mikroszerkezeti folyamatokkal.
Ezzel a módszerrel jó eredményeket lehet elérni és sok esetben a mikroszerkezetről
is tudható meg információ. Ennek ellenére az eljárás numerikus jellege miatt a
folyamatok nem elemezhetőek olyan mélységben, mint arra az analitikus számításoknál
lehetőség van.
A képlékeny alakítási eljárások számítógépes vizsgálatához kapcsolódóan néhány
szerzőt megemlítek – a teljesség igénye nélkül –, akik az intenzív képlékeny alakítási
eljárásokat, illetve azok mikroszerkezetre gyakorolt hatását számítógépes eszközökkel
vizsgálták. Y. Estrin és társai [74] a nagynyomású csavarás folyamatát vizsgálták a
diszlokációs cella modell segítségével, és a krisztallitméret, illetve a diszlokáció sűrűség
változását, valamint az alakváltozást vizsgálták az anyagban. Tóth S. László [76] a
könyöksajtolás folyamatát vizsgálta az előzőhöz hasonló diszlokációs cella modellel,
meghatározva az alakítás során keletkező textúrát. I.J. Beyerlein és társai [77] egy
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polikristályos modell segítségével vizsgálták a könyöksajtolás különböző útjait, a
kialakuló textúrát, a szemcsefinomodást, valamint a szemcsék alakját számították ki. S.H.
Lee és társa [56] eltérő sebességű hengerlés során kialakuló textúrát, valamint az
alakváltozást vizsgálta számítógépes módszerrel.
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2

Kutatás motivációja és célkitűzések

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén a tömbi nano- és ultrafinomszemcsés anyagok kutatásának több évre visszamenő előzményei vannak. A
kutatások a titán és alumínium ötvözetekre és az intenzív képlékeny alakító eljárásokra
koncentráltak. A BAY-NANO Nanotechnológiai Kutatóintézettel közösen számos
alkalommal állítottak elő ultra-finomszemcsés anyagokat. Emellett hangsúlyos az IKA
technikáknál fellépő alakváltozás elemzése és vizsgálata is. Kutatási munkám ebbe a
folyamatba illeszkedik.
Egyik célom az eltérő sebességű hengerlés vizsgálata volt. Ez az eljárás az UFSz
anyagok gyártásának szempontjából újnak mondható, és számos pozitív jellemzője van.
Egyik legfontosabb a folyamatos gyártás lehetősége, ami komoly perspektívát jelent az
ipari alkalmazás szempontjából. Mivel mind az eljárásról, mind pedig az alakítási utak
hatásáról csak kevés információ áll rendelkezésre, ezért munkám egyik céljául a technika
mikroszerkezeti és mechanikai hatásának vizsgálatát választottam.
Másik célom az volt, hogy a Tanszék eddigi ilyen irányú kutatásait folytatva, olyan
számítási módszereket hozzak létre, amelyek segítenek az alakítási folyamatok
elemzésében. Ennek egyik része a monotonitási vizsgálati módszer kiterjesztése volt úgy,
hogy az alkalmazható legyen nem csak kétdimenziós, hanem akár háromdimenziós, nem
derékszögű koordináta-rendszer esetében is. Másrészről, hogy a kontinuummechanikai
módszereket a végeselemes szimulációk esetén is alkalmazni lehessen.
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Céljaimat a következő pontokban lehet összefoglalni:
•

Olyan eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy végeselemes
szimulációk eredményeit felhasználva, kontinuummechanikai számításokat
végezhessek

a

képlékenyalakítási

folyamatok

monotonitás

vizsgálata

érdekében.
•

Olyan általánosan használható, kontinuummechanikai alapokra épülő
számítási módszer, illetve mérőszám kidolgozása, amellyel egyértelműen
leírható a képlékeny alakító folyamatok monotonitása, illetve nemmonotonitása. Ezáltal információ nyerhető a várható mikroszerkezetről.

•

A szimmetrikus és a négy eltérő alakítási út szerinti eltérő sebességű
hengerlés jellemzése monotonitás szempontjából.

•

A többlépéses, eltérő sebességű hengerlés négy különböző alakítási útja
között eltérések meghatározása, a kialakuló mikroszerkezet, illetve a
mechanikai anyagjellemzők szempontjából, Al 7075 alumínium ötvözetre.
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3

Kísérleti és vizsgálati eszközök

3.1

Számítógépes szimulációk

A munkám során elvégzett számításokhoz x86 típusú Intel Pentium IV 3,2 GHz-es
számítógépet

használtam

Windows

XP

operációs

rendszerrel.

A

végeselemes

szimulációkat MSC.Marc 2005r3 és Simufact Forming 8.1 szoftverekkel végeztem. A
további számításokhoz Maple 12 illetve Matlab R2006b matematikai szoftvereket
használtam. A Maple és Matlab kódok a Mellékletekben megtalálhatóak.

3.2
A

Hengerlési kísérletek
hengerlési

kísérletek

a

BAY-NANO

Nanotechnológiai

Kutatóintézet

duó

hengerművén készültek. A készülék elvi vázlata és képe a 3.1 és 3.2 ábrán látható. A
hengereket két egymástól független motor hajtja meg, amelyekkel a fordulatszám 0 és
10 ford./min között külön-külön változtatható. A hengerek átmérője Ø140 mm.

3.1 ábra: A hengermű elvi vázlata.
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Motorok

Fordulatszám
szabályzók

Hengerek

3.2 ábra: A hengermű képe.

3.3

Szakítóvizsgálat

A szakítóvizsgálatot a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék MTS 810-es típusú
250 kN-os szakító gépén 2 mm/min szakítósebességgel végeztem el, 250 kN-os erőmérő
cellát alkalmaztam.

3.4

Mikroszerkezeti vizsgálatok
Röntgen vonalprofil analízis

A mikroszerkezet röntgendiffrakciós vizsgálatát az ELTE Szilárdtest Fizika Tanszéke
segítségével végeztem. A mérések során a vonalprofilok λ=0,15406 nm hullámhosszú Cu
Kα1 sugárzással, nagyfelbontású detektorral készültek. A vonalprofilok kiértékelése
konvolúciós teljes profilillesztéssel történt [78]. Ez a módszer a mikroszerkezet
modelljéből számított elméleti intenzitás függvényt illeszt a mérési adatokra, majd e
függvény alapján értékeli ki a mérést. Az ultra-finomszemcsés mikroszerkezet miatt a
fizikai profil-szélesedés sokkal nagyobb volt, mint a készülék által okozott szélesedési
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hiba, ezért a kiértékelésnél ez utóbbi korrekcióját elhagytam. Az illesztett elméleti
függvény

alapja

egy

olyan

mikroszerkezeti

modell,

amelyben

a

krisztallitok

gömbszerűek, méretük log-normál eloszlású, valamint a rácstorzulást diszlokációk
és/vagy rétegződési hibák okozzák.
Az

intenzitás

csúcsok

szélesedéséből

következtetni

lehet

az

átlagos

krisztallitméretre. A számított m és σ mennyiségek a krisztallit méreteloszlás
középértékét és a méreteloszlás szélességét jelölik. A mérési adatokból a területtel
súlyozott krisztallitméret lett meghatározva a <x>terület=m exp(2,5σ2) összefüggés szerint,
valamint a profil teljes vizsgálatával a diszlokációsűrűség. Ezeken kívül egy q paraméter
is meghatározásra került a profilillesztésből, amely a diszlokációk típusát jellemzi.
Alumínium esetén ennek az értéke tiszta él, illetve csavar diszlokációkra 0,36, illetve 1,33.
Vegyes diszlokáció szerkezet esetén q értéke e két határ között változik. Ha az él és
csavar diszlokációk aránya egyenlő, akkor q értéke 0,85.
Elektronmikroszkópos vizsgálatok
A mikroszerkezet visszaszórt elektron diffrakciós (Electron Backscatter Diffraction –
EBSD) vizsgálatát a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Philips XL 30
típusú, TSL EBSD detektorral felszerelt pásztázó elektron mikroszkópján (Scanning
Electron Microscope - SEM) készítettem, a minták elektropolírozással lettek előkészítve.
A

transzmissziós

elektronmikroszkópos

(TEM)

felvételek

a

BAY-NANO

Nanotechnológiai Kutatóintézet Fei-Technai G2 típusú berendezésén készültek, a minták
előkészítése precíziós ionos vékonyítással, Gatan 691 típusú berendezéssel történt. A
TEM vizsgálat során a mintákról világos és sötét látóterű felvételek készültek, mindegyik
200 kV-os gyorsító feszültséggel. Ezen kívül a mintákról pásztázó transzmissziós
technikával is készültek felvételek. Ebben az esetben a mikroszkóp detektora energia
diszperzív röntgen spektrométer (EDX) volt.
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4

Kombinált Euler-Lagrange módszer

4.1

Célkitűzés

A végeselemes számításokból sok információt (alakváltozás és feszültség eloszlás,
alakváltozási sebességek, stb.) megtudhatunk a vizsgált alakítási folyamatról. Ezek a
legtöbb esetben az alakító technológia tervezésénél elegendő információt nyújtanak.
Abban az esetben, ha a kontinuummechanika módszereivel akarjuk részletesebben
vizsgálni a folyamatokat, akkor beleütközünk abba a problémába, hogy csak diszkrét
mennyiségek állnak rendelkezésünkre. Ezzel szemben sok számításhoz folytonos
függvényekre van szükség. Az egyik ilyen függvény az anyagáramlás sebességmezője,
amely az alakváltozási folyamatok leírásának egyik kiinduló alapja. Munkám célja egy
olyan eljárás kidolgozása volt, amely lehetővé teszi, hogy végeselemes szimulációk
eredményeit felhasználva, olyan kontinuummechanikai számításokat elvégezhessek,
amelyekkel a képlékenyalakítási folyamatok monotonitás vizsgálata − amelyet a
következő fejezetben részletesen ismertetek − elvégezhető. A következőkben ezt a
módszert mutatom be, amely állandósult kétdimenziós egyirányú áramlás esetében
alkalmas a folytonos sebességmező és a sebesség gradiens tenzor kiszámítására.
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4.2

Kombinált Euler-Lagrange módszer

A kombinált Euler-Lagrange (KEL) módszert először Voroncov és társai említik [79], akik
a képlékenyalakító technológiák közül a sík hengerlés valamint a sajtolás folyamatának
vizsgálatához használták. Abban az esetben, ha az anyagáramlás állandósult, és az
áramvonalakat leíró függvény ismert (4.1 ábra), akkor a KEL módszer segítségével a
folytonos sebességmező kiszámítható. Így kiszámítható a sebesség gradiens, valamint az
ebből származtatható mennyiségek, mint az alakváltozási sebesség tenzor. Ez a módszer
sík alakváltozási állapot és tengelyszimmetrikus esetben egyaránt alkalmazható.
Az említett szerzők a számítások kiindulópontjául szolgáló áramvonalakat kísérleti
úton határozták meg. A mérésből származó adatokra szakaszonként illesztett
polinommal írták le az áramvonalak alakját. Ezeket az adatokat használták fel a KEL
módszerrel,

hogy

folytonos

sebességmezőt

állítsanak

elő

a

további

kontinuummechanikai vizsgálatokhoz.
A következőkben azt az eljárást mutatom be, hogy hogyan lehet a végeselemes
számításokat felhasználva a KEL módszer segítségével a folytonos sebességmezőt
előállítani. Ennek előnye, hogy az áramvonalak kísérleti meghatározását, amely
körülményes és sok időt vesz igénybe, el lehet kerülni. A végeselemes analízis
elvégezhető bonyolult technológiák esetén is viszonylag rövid idő alatt, ugyanakkor jó
pontossággal kaphatunk eredményeket az anyagáramlásról, illetve az alakváltozási
folyamatokról. Számításaimat sík alakváltozási állapotra végeztem, de az eljárás szükség
szerint a megfelelő összefüggéseket felhasználva tengelyszimmetrikus esetre is
alkalmazható, illetve általános háromdimenziós esetre is kiterjeszthető.
Az áramvonalakat vegyesen Euler (x) és Lagrange (Y) koordinátákkal írjuk le, ahol
az x térkoordináta Y pedig az anyagi pont kezdeti t=0 időhöz tartozó koordinátája. Ha a
ψ(x,Y) áramvonalak ismertek, akkor a v sebességmező és az L sebesség gradiens tenzor
sík alakváltozási és tengelyszimmetrikus esetben a (4.1)(4.3), illetve (4.2)(4.4)
egyenletekkel írható le [79].
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y

ϕ = f ( x ,Y )

Y
x
4.1 ábra: Állandósult anyagáramlás kombinált Euler-Lagrange leírása, ahol x
térkoordináta, Y pedig az anyagi pont t=0 időhöz tartozó koordinátája.
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Sebességmező végeselem analízisből

A végeselem analízisből származó mennyiségeket (elmozdulások, sebességek) egy-egy
diszkrét pontban kapjuk meg. A végeselem szoftverek segítségével ezekből az adatokból
összefüggő ábrákat kaphatunk, azonban folytonos függvényeket nem. Mivel a KEL
módszer használatához az áramvonalakat folytonos függvénnyel kell leírni, ezért át kell
alakítanunk ezeket az adatokat.
Ezt a következők szerint oldottam meg. A végeselemes számításnál egy kiválasztott
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pontot követtem végig a teljes alakítási folyamat alatt, és a helyzetét időlépésenként
eltároltam. Ezt a keresztmetszet több pontjára elvégeztem. Ez a gyakorlatban azt
jelentette, hogy egy kiválasztott keresztmetszet csomópontjainak koordinátáit lépésről
lépésre elmentettem. A szimuláció közben a modellt nem hálóztam újra, hogy a
kiválasztott csomópontok mindig ugyanahhoz az anyagi ponthoz tartozzanak. Így a
keresztmetszet egyes pontjaihoz megkaptam az áramvonal diszkrét pontjait. Abban az
esetben, ha a nagymértékű alakváltozás miatt újrahálózás szükséges, a végeselem
szoftverekben megtalálható „tracking point” − pont-követés − technikát lehet alkalmazni.
A végső eredmények pontossága függ a vizsgált pontok mennyiségétől, illetve az
időlépés finomságától. Minél több pontot veszünk figyelembe a keresztmetszetben, annál
pontosabb áramvonal függvényt kapunk, viszont annál több számítást igényel a feladat.
A 4.2 ábrán láthatóak egy hengerlési szimulációból származó áramvonalak diszkrét
pontjai.

4.2 ábra: Sík hengerlési folyamat áramvonalai,
végeselemes számítás eredményeiből.

Ezekre a pontokra kell a megfelelő függvényt illeszteni. Erre a célra egyszerűbb
függvényeket (polinomok, exponenciális függvények) vagy csak nehezen találunk, vagy
nem írhatóak le velük az áramvonalak kellő pontossággal. Ezért erre a célra spline
függvényt alkalmaztam, amellyel az áramvonalak minden esetben leírhatók.
A

végeselemes

analízisből

származó

mennyiségeknek

van

egy

bizonyos

pontatlansága, amely a számítások numerikus, illetve iterációs jellegéből következik.
Ezek a hibák („numerikus zaj”) azt okozzák, hogy a sebességmezőből levezetett
mennyiségek, amelyeket akár többszöri deriválás útján kapunk meg, nem lesznek
használhatóak, mivel ezek a hibák felerősödnek. Interpoláló spline használata esetén ez a
probléma nem szűnik meg. Ennek az elkerülése érdekében simító spline függvényt
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alkalmaztam [80][81], amellyel a hibáknak a hatása megszüntethető, illetve jelentősen
csökkenthető. A következő két ábrán láthatóak a KEL módszerrel számolt L sebesség
gradiens komponensei simítás nélküli (4.3 ábra) illetve simító spline-nal (4.4 ábra)
számítva.

4.3 ábra: A sebesség gradiens komponensei
simítás nélküli illesztéssel

4.4 ábra: A sebesség gradiens komponensei
simító illesztéssel

Jól látható, hogy a simítás nélküli illesztésből számított mennyiségek zajosak,
további számítások esetén hamis értékeket kapunk. Ezzel szemben a simító spline
használatával jó eredményekhez jutunk. Az eljárást az alább látható folyamatábrával
lehet összefoglalni.
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4.5 ábra: Az eljárás folyamatábrája

A végeselemes analízis utáni számításokat MATLAB programmal végeztem. A
felhasznált programkód a mellékletben található. Az illesztéshez köbös simító spline-t
használtam, amelyet a (4.5) képletet felhasználva a következők szerint lehet illeszteni
[80][81].
n

S ( g ) = ∑ {Bi − g (ti )} + (1 − p ) ∫ {g ' ' (t )} dt
i =1

2

b

2

a

(4.5)

A simító spline [a,b] intervallumon megadott n darab adatpontra való illesztéséhez
az S kifejezést kell minimalizálni. A képletben a g(t) köbös spline, Bi az n darab adatpont,
g”(t) a spline második deriváltja, p pedig a simító paraméter.
Az illesztés simításának erőssége a p paraméter értékének megválasztásától függ. A
p értékét 0 és 1 között érdemes változtatni a jelen esetben. p=0 jelenti a legerősebb
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simítást, ilyenkor az adatpontokra illesztett egyenest, illetve síkot kapunk eredményül.
p=1 esetén nincs simítás, ez eredmény egy köbös interpoláló spline lesz, mely az összes
adatponton áthalad.
A simítás értékének megfelelő beállításához két lehetőségünk van. A simítás
mértékét megadhatjuk manuális módon, vagy a bemenő adatok alapján különböző
képletek segítségével automatikusan [80]. Az utóbbihoz az illesztési eljárás kiegészítésére
van szükség. A számításaim esetében az első módszert alkalmaztam, amely technikailag
egyszerűbb, nem igényli a szoftverekben megtalálható algoritmusok kiegészítését. A
végeselemes analízisből rendelkezésre állnak az alakváltozási értékek a keresztmetszet
pontjaiban, amelyeket a simítás után a KEL módszerrel számított alakváltozási
értékekkel lehet összehasonlítani. Ez lehetőséget ad az ellenőrzésre, valamint arra, hogy
p értékét úgy állítsuk be, hogy a simítás megfelelő legyen, ugyanakkor lényegében ne
változtassuk meg az áramvonalak formáját. A munkám során 0,7 és 0,9 közötti értékeket
használtam a simításhoz attól függően, hogy a végeselemes analízisből származó adatok
mennyire voltak zajosak.
A spline illesztés jellegéből adódóan a szélső adatpontok és az illesztett függvény
között akár jelentős eltérés is lehet, ami a számításokat a szélek közelében pontatlanná
teszi. Ez megfelelő peremfeltételek megadásával az illesztéskor kiküszöbölhető. Ehelyett
számításaimban egy egyszerűbb megoldást alkalmaztam, miszerint a szélekhez közeli
adatokat nem vettem figyelembe. Ez azt jelentette, hogy a számításokkal kapott
függvényeket (sebességmező, alakváltozási sebesség, stb.) az alakváltozási zóna előtt és
után levágtam, illetve az áramlásra merőlegesen, a szélek közelében kapott
eredményeket figyelmen kívül hagytam. Ez utóbbit segítettem azzal is, hogy a végeselem
modellekben a hálót a széleken sűrűbbre vettem, így a spline pontatlansága kisebb
területet érintett.
A végeselemes számítások során az aktualizált Lagrange-féle leírást alkalmaztam a
Mises-féle folyási feltétellel, merev-képlékeny izotróp anyagmodellel. Az anyag 7075
alumínium ötvözet volt, amelynek kf folyásgörbéjét (ld.: Melléklet) a végeselem szoftver
adatbázisából vettem. Az aktualizált Lagrange-féle leírás esetén az alakváltozás leírása a
logaritmikus alakváltozással, illetve alakváltozási sebességgel, a feszültségek leírása
pedig a Cauchy-féle feszültség tenzorral történik [82].
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4.4

Képlékeny alakító eljárások vizsgálata KEL módszerrel

A következő táblázatban a sajtolásra és hengerlésre elvégzett számításokat mutatom be.
Az ábrákon láthatóak a végeselemes modellek, az áramvonalak diszkrét pontjai, a
keresztmetszet egy pontjában – a vastagság negyedénél lévő – számított L sebesség
gradiens komponensei simítással és simítás nélkül, valamint a végeselemmel és KEL
módszerrel számolt egyenértékű alakváltozások ugyanebben a pontban. A végeselemes
képeken az egyenértékű alakváltozási értékek színezéssel vannak feltüntetve.

34

4.4.1

Anyagáramlás szűkülő csatornában:

Végeselem modell leírása:
Sík alakváltozási állapot
Elemek: 8 csomópontú négyszög
Időlépés:
∆t=0,01 sec
Súrlódás (Kudo):
m =0,3

Belépő csatorna szélesség: 16 mm
Kilépő csatorna szélesség: 12 mm
Kúposság:
α=10°
Sajtolási sebesség
v=10 mm/sec

Végeselem modell. Egyenértékű alakváltozás.

Az áramvonalak pontjai a végeselem analízis alapján

A sebesség gradiens komponensei.
Simítás nélküli illesztés (Y=4 mm, p=1)

A sebesség gradiens komponensei.
Illesztés simítással (Y=4 mm, p=0,9)

Egyenértékű alakváltozás az Y=4 mm pontban végeselemes analízissel
és KEL módszerrel, eltérő erősségű simítással számítva:
ε VEM = 0,345

ε p =1 = 0,346

ε p=0 , 9 = 0,352

ε p=0 , 7 = 0,356
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4.4.2

Szimmetrikus sík hengerlés

Végeselem modell leírása:
Sík alakváltozási állapot
Elemek: 8 csomópontú négyszög
Időlépés:
∆t=0,04 sec
Súrlódás (Kudo):
m =0,3

Kezdeti lemez vastagság:
Végső lemez vastagság:
Henger átmérő:
Fordulatszám:

10 mm
7 mm
R=140 mm
n=10 1/min

Végeselem modell. Egyenértékű alakváltozás.

Az áramvonalak pontjai a végeselem analízis alapján

A sebesség gradiens komponensei.
Simítás nélküli illesztés (p=1)

A sebesség gradiens komponensei.
Illesztés simítással (p=0,9)

Egyenértékű alakváltozás az Y=2,5 mm pontban végeselemes
analízissel és KEL módszerrel, eltérő erősségű simítással számítva.
ε VEM = 0, 447

ε p =1 = 0,502

ε p=0 , 9 = 0,457

ε p=0 , 7 = 0,450
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4.4.3

Eltérő sebességű sík hengerlés

Végeselem modell leírása:
Sík alakváltozási állapot
Elemek: 8 csomópontú négyszög
Időlépés:
∆t=0,04 sec
Súrlódás (Kudo):
m = 0,3

Kezdeti lemez vastagság:
Végső lemez vastagság:
Henger átmérő:
Fordulatszám:

10 mm
7 mm
R=140 mm
n1= 10 1/min
n2= 4 1/min

Végeselem modell. Egyenértékű alakváltozás.

Az áramvonalak pontjai a végeselem analízis alapján

A sebesség gradiens komponensei.
Simítás nélküli illesztés (p=1)

A sebesség gradiens komponensei.
Illesztés simítással (p=0,9)

Egyenértékű alakváltozás az Y=2,5 mm pontban végeselemes
analízissel és KEL módszerrel, eltérő erősségű simítással számítva.
ε VEM = 0,441

ε p =1 = 0,561

ε p =0 , 9 = 0,455

ε p=0 , 7 = 0,449
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4.5

Összefoglalás

A bemutatott eljárással végeselemes számítások eredményeiből a kombinált EulerLagrange leírás alapján előállítható a folytonos sebességmező, a sebesség gradiens tenzor
komponensei, továbbá az ezekből származtatható mennyiségek. Az eljárás alkalmas
kétdimenziós sík alakváltozási és tengelyszimmetrikus anyagáramlás leírására, és
szükség esetén kiterjeszthető háromdimenziós problémákra is.
A végeselemes számításokból eredő hibák hatásának kiküszöbölésére köbös simító
spline illesztést alkalmaztam. A p simító paraméter értékének 0,7 és 0,9 közötti
megválasztásával ezeknek a hatása megszüntethető, anélkül hogy az alakváltozás leírása
pontatlanná válna.
A következő fejezetben részletesen ismertetésre kerülő monotonitás vizsgálati
módszer alkalmazásának feltétele, hogy a képlékenyalakítási folyamat során a sebesség
gradiens tenzor komponensei ismertek legyenek. A bemutatott technikával lehetséges
ennek a módszernek végeselemes számításokra történő alkalmazása.
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5

Képlékenyalakító eljárások monotonitás
vizsgálata

5.1

Célkitűzés

Célkitűzésem egy olyan általánosan használható, kontinuummechanikai alapokra épülő
számítási módszer, illetve mérőszám kidolgozása volt, amelynek segítségével lehetséges
a képlékeny alakító folyamatok deformáció típusának számszerű jellemzése a
monotonitás szempontjából. Ezáltal információ nyerhető a várható mikroszerkezetről.
Számításaimat kiegészítettem mikroszerkezeti vizsgálatok eredményeivel is, amelyek a
6.4 fejezetben találhatóak. A következőkben ezt a metódust mutatom be, amelyben a már
korábban bemutatott Szmirnov-Aljajev szerzőpáros által bevezetett monotonitási
definíciót alkalmaztam.

5.2

A nem-monotonitás mértékének meghatározása

Annak érdekében, hogy a különböző alakítási folyamatokat, illetve eljárásokat a
monotonitás szempontjából vizsgálni és összehasonlítani lehessen, szükség van egy
jellemző mennyiségre. A következő fejezetben a nem-monotonitás mértékének − NM −
(az angol nyelvű publikációkban degree of non-monotonity − DNM) számítását mutatom
be.
Definíció szerint monoton a folyamat, ha az alakváltozási sebesség tenzor főirányai
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ugyanazon anyagi szálakkal (anyagi vonalelemmel) esnek egybe a teljes folyamat alatt,
valamint a Lode paraméter mindvégig állandó. Az alakítás során a deformáció típusa
határozza meg a kialakuló mikroszerkezetet. Jelen esetben a célom az volt, hogy a
kialakuló

mikroszerkezettel

kapcsolatba

hozható

mennyiséget

kapjak,

ezért

a

monotonitás első feltételének vizsgálatából több tudható meg erre vonatkozólag, mint a
feszültségi

állapot

vizsgálatából

(második

feltétel).

Az

alakváltozás

típusának

vizsgálatából egy olyan mérőszám készíthető, amely alkalmas az alakítási folyamatok
nem-monotonitásának jellemzésére.
A következő számítás egy általános módszert mutat be a fent említett mennyiség
kiszámítására, amely háromdimenziós esetben és tetszőleges rendszerben használható. A
számítások leírását Descartes-féle derékszögű, henger, illetve gömbi koordináta-rendszerben mutatom be.
A monotonitás elemzéséhez meg kell vizsgálni, hogyan változik egy kiválasztott
anyagi pont és az alakváltozási sebesség főirányainak helyzete a folyamat alatt. Ehhez
meg kell határozni a merevtest-szerű forgás irányát és mértékét. Ez mutatja meg, hogy az
anyagi szálak helyzete hogyan változik. Ezután meg kell vizsgálni, hogy ugyanabban az
anyagi pontban hogyan változnak az alakváltozási sebesség főirányai. Végül össze kell
vetni az anyagi szálak helyzetét az alakváltozási sebesség főirányainak helyzetével. Ha
ezek helyzete a folyamat alatt egymástól eltérő mértékben változik, akkor a folyamat,
illetve a folyamatnak az adott szakasza nem monoton. Ha ez a változás azonos mértékű,
és emellett a monotonitás második feltétele is teljesül, akkor a folyamat, illetve a
folyamatnak az adott szakasza monoton.
Az alakváltozó testen belül legyen adott a sebességmező:

v ( x, t )
(5.1)
ahol a sebességvektor komponensei az idő (t) és hely (x) függvényei. A sebességmező
kovariáns deriváltjával képezhetjük az Lkl sebesség gradiens tenzort:

Lkl = vk;l = vk,l + vs Γ kls

(5.2)

ahol Γkls a másodfajú Christoffel szimbólum, a vk,l koordináták szerinti deriválást, a vs Γ kls
kifejezés pedig az indexes jelölésmódnak megfelelően s szerinti összegzést jelöl. A
sebesség gradienst derékszögű (x,y,z), henger (r,φ,z) és gömbi (r,φ,θ) koordinátarendszerben felírva:
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 ∂v1
 ∂x

∂v
L( x , y , z ) = 2
 ∂x
 ∂v
 3
 ∂x

∂v1
∂y
∂v2
∂y
∂v3
∂y

 ∂v1
 ∂r

∂v
L( r ,ϕ , z ) =  2
 ∂r
 ∂v
 3
 ∂r

1 ∂v1 v2
−
r ∂ϕ r
1 ∂v2 v1
+
r ∂ϕ r
1 ∂v3
r ∂ϕ

L( r ,ϕ,θ )

 ∂v1
 ∂r

∂v
= 2
 ∂r
 ∂v
 3
 ∂r

∂v1 
∂z 
∂v2 
∂z 
∂v3 

∂z 
∂v1 
∂z 
∂v2 
∂z 
∂v3 

∂z 

1 ∂v1 v 2
−
r sin θ ∂ϕ r
v
1 ∂v 2 cot θ
+
v3 + 1
r sin θ ∂ϕ
r
r
1 ∂v 3 cot θ
v2
−
r sin θ ∂ϕ
r

(5.3)

1  ∂v1
 
− v3  

r  ∂θ
 
v
∂
1 ∂v 2
+ Γθir v i 2 
r ∂r
∂θ 

1 ∂v 3 v1
+

r ∂θ
r


A sebesség gradiens szimmetrikus része az alakváltozási sebesség tenzor:

1
(Lkl + Llk )
(5.4)
2
míg a sebesség gradiens antiszimmetrikus része az örvénytenzor, amely az anyagi pont
Dkl =

merevtest-szerű forgását írja le:

1
(Lkl − Llk )
2
Az örvénytenzor átírható vektoros alakra.
− ω3 ω 2 
 0

0
− ω1 
W =  ω3
 − ω2 ω1
0 
Wkl =

(5.5)

 ω1 
w = ω 2 
(5.6)
ω 3 
Az w forgásvektor iránya egyértelműen megadja, hogy a tér egy pontjában az adott

időpillanatban jelen levő anyagi részecske milyen tengely körül, nagysága pedig, hogy
milyen szögsebességgel forog.
A nem-monotonitás vizsgálatához az előbbi mennyiségen túl szükség van arra,
hogy miként változnak az alakváltozási sebesség tenzor főirányai az alakítási folyamat
során.
A D főirányai forgásának leírásához a Guo Zhong-heng és társa [83][84] által
bevezetett módszert alkalmaztam. Guo Zhong-heng és társa egy általánosan
alkalmazható számítási eljárást definiál, amellyel a jobb és baloldali nyúlás tenzor (U és
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V) valamint a D alakváltozási sebesség tenzor főirányainak forgása kiszámítható. A
számításaim szempontjából érdekes utóbbi kiszámítását ismertetem.
A D alakváltozási sebesség tenzor főirányainak forgását ω szögsebesség vektorral
lehet leírni. Ennek iránya a forgás tengelyét adja meg, míg nagysága a forgás
szögsebességét. Ez az (5.6) összefüggéshez hasonlóan átírható Ω tenzoros alakra. Az Ω

& idő szerinti materiális deriváltjával
forgás tenzor kifejezhető a D tenzorral és annak D
& az (5.7) összefüggés szerint fejezhető ki az L sebesség gradienssel és az M
[83]. A D
gyorsulás gradienssel. Ez utóbbi az a gyorsulásmezőből számítható ki (5.8), kovariáns
deriválással az L sebesség gradiens tenzor számításához hasonlóan (5.2). Az a
gyorsulásmező a sebességmező idő szerinti materiális deriváltja (5.9).
1
D& = ( B + B T )
2
B = M − L2

(5.7)

M kl = ak;l = ak,l + as Γ kls

M ( x , y ,z )

 ∂a1
 ∂x

∂a
= 2
 ∂x
 ∂a
 3
 ∂x

∂a1
∂y
∂a2
∂y
∂a3
∂y

∂a1 
∂z 
∂a2 
∂z 
∂a3 

∂z 

M ( r ,ϕ,z )

 ∂a1
 ∂r

∂a
= 2
 ∂r
 ∂a
 3
 ∂r

1 ∂a1 a2
−
r ∂ϕ r
1 ∂a2 a1
+
r ∂ϕ r
1 ∂a3
r ∂ϕ

M ( r ,ϕ,θ )

 ∂a1
 ∂r

∂a
= 2
 ∂r
 ∂a
 3
 ∂r

∂a1 
∂z 

∂a2 
∂z 
∂a3 

∂z 
1 ∂a1 a2
−
r sin θ ∂ϕ r
1 ∂a2 cot θ
a
+
a3 + 1
r sin θ ∂ϕ
r
r
1 ∂a3 cot θ
−
a2
r sin θ ∂ϕ
r

a = v& =

∂v
+L ⋅ v
∂t

(5.8)

1  ∂a1
 
− a3  

r  ∂θ
 
1 ∂a2
∂a2 
i
+ Γ θr ai
r ∂r
∂θ 

1 ∂a3 a1
+

r ∂θ
r


(5.9)

Jelöljük a D alakváltozási sebesség tenzor sajátértékeit λ1, λ2 és λ3-mal. A
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sajátértékek függvényében az Ω tenzor három különböző összefüggéssel fejezhető ki
(5.10). Az első (1) esetben mindegyik sajátérték különböző (λ1≠λ2≠λ3≠λ1), a másodikban
(2) kettő azonos, a harmadik ezektől eltérő

(λ1=λ2≠λ3), míg a harmadik (3) esetben

mindhárom sajátérték azonos (λ1=λ2=λ3). A három esetnek megfelelően Ω az alábbiak
szerint írható fel:








Ω=








1
∆2

[ (6I I - 5I I + I + 4I )(D& D − DD& )+
+ (4I I - I − 9I )(D& D − D D& ) +
1 3

1 2

(

2
1 2

3
1

4
1

2
2

2

2

3

)(

+ I12 − 3I 2 D D& D 2 − D 2 D& D

(1) ha λ1≠λ2≠λ3≠λ1

)]

1
(
D& D − DD& )
2
I1 − 3I 2

(2) ha λ1=λ2≠λ3

0

(3) ha λ1=λ2=λ3

(5.10)

ahol I1, I2 és I3 a D skalár invariánsai, ∆2 pedig egy ezekkel felírható mennyiség.
I1 = λ1 + λ 2 + λ 3
I 2 = λ 2 λ 3 + λ 3λ1 + λ1λ 2

(5.11)

I 3 = λ 1λ 2 λ 3

∆2 = 18 ⋅ I1I 2 I 3 + I12 I 22 − 4 ⋅ I13I 3 − 4 ⋅ I 32 − 27 ⋅ I32

(5.12)

& tenzorokból a λ1, λ2 és λ3
A fenti összefüggéseket felhasználva a D és D
sajátértékeknek megfelelően meghatározható az Ω forgás tenzor, amelyből kifejezhető az
ω forgás vektor.

Az ω vektorral jellemezhetjük a főirányok forgását, w -vel pedig a merevtest-szerű
forgást. A monotonitás első feltétele akkor teljesül, ha ω és w vektorok megegyeznek
egymással, különbségük nulla. Ekkor az adott időpillanatban az alakváltozási sebesség
főirányai együtt forognak az anyagi részecskével. Ha ez a különbség nem nulla, akkor a
folyamat az adott időpontban nem monoton. Ezt a különbséget jelöljük β vektorral (5.13).
Minél nagyobb β abszolút értéke, annál nagyobb mértékben tér el a monoton
alakváltozástól a folyamat az adott pillanatban.
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β = w − ω= f ( x, t )
(5.13)
Ahhoz, hogy az alakítás teljes folyamatát jellemezni tudjuk, β-t a kiválasztott részecske
trajektóriája mentén integrálnunk kell. β-t integrálva két különböző mennyiség
definiálható a nem-monotonitás − monotonitástól való eltérés − jellemzésére a (5.14) és
(5.15) képletek szerint:
t

µ1 = ∫ β ⋅ dt

(5.14)

0

t

µ2 = ∫ β ⋅ dt
0

(5.15)

Ezeket a skalár mennyiségeket elneveztem a nem-monotonitás mértékének (NM).
Mindkettő NM értéke csak pozitív lehet, viszont a µ1 értéke az idővel nem csökkenhet,
míg a µ2 értéke akár többször felveheti a kezdeti nulla értéket. A két mennyiséget a
következőképpen lehet értelmezni. A µ1 egy kumulatív mennyiség, az alakítás közben
végbemenő nem-monoton folyamatok hatását összegzi. Ezzel szemben µ 2 értéke azt
fejezi ki, hogy az anyagi szálak és az alakváltozási főirányok milyen helyzetben vannak
egymáshoz képest. Ha a µ2 értéke nulla, akkor a főirányok és az anyagi szálak
egymáshoz viszonyított helyzete megegyezik a kezdeti (t=0) pillanatban lévővel. Minél
nagyobb a µ 2 értéke, annál nagyobb mértékű elfordulás ment végbe a kezdeti
helyzethez képest.
A számítások során előfordulnak olyan esetek, amikor egyes időintervallumokban
az egyenértékű alakváltozási sebesség deq. értéke nullához közeli kis érték, azonban
ehhez képest a β értéke jelentős. Ilyen például hengerlésnél, vagy redukálásnál az
alakváltozási zónát megelőző, illetve az azt követő rövid szakasz, ahol az alakváltozás
lényegében még nem kezdődött meg, illetve már véget ért, viszont β értéke nem nulla.
Ezeken a szakaszokon alig történik alakváltozás – csak elhanyagolható mértékű –,
azonban az NM értéke növekszik. Ezzel szemben a valóságban ezeken a szakaszokon a
mikroszerkezet nem, vagy csak elhanyagolható mértékben változik.
Ennek a problémának az egyik megoldása lehet, ha integráláskor csak azokat az
intervallumokat vesszük figyelembe, ahol az egyenértékű alakváltozási sebesség értéke
meghalad egy nullához közeli küszöb szintet. Ez azonban körülményes módszer,
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minden egyes esetben ki kell válogatni azokat a szakaszokat, amelyeket figyelembe kell
vennünk a számításnál. Ezen kívül a szelektálásra használt küszöb szint megfelelő értéke
is kérdéses.
A másik módszer hogy a β értékét az alakváltozási sebességgel súlyozzuk, és így a
kis deq. értékű szakaszok lényegében nem befolyásolják az eredményt. Ezt egy
módosított mennyiség - MNM - (az angol nyelvű publikációkban modified degree of
non-monotonity - MDNM) bevezetésével oldottam meg, ahol a β függvény deq. -vel
normált értékét integráltam (5.16)(5.17). Így előállíthatók a µ1 és µ2 -höz hasonló
mennyiségek.
t

ν 1 =∫ β
0

t

ν2 = ∫ β
0

d eq.
d max

d eq.
d max

⋅ dt

(5.16)

⋅ dt

(5.17)

A két mennyiség értelmezése hasonló az előzőekéhez. A ν 1 kumulatív mennyiség, míg

ν 2 a főirányok és az anyagi szálak egymáshoz viszonyított helyzetét jellemzi.

5.3

A számítás kiegészítése szakadó felületekre

Az alakítási folyamatokat analitikus modellek segítségével is vizsgálhatjuk. Ezek a
modellek a legtöbbször valamilyen egyszerűsítést tartalmaznak, a könnyebb és gyorsabb
számítása érdekében. Az egyszerűsítés egyik ilyen eszköze, hogy szakadó felületeket is
alkalmazunk az áramlás leírására. (ld. 6.2, 6.5, 6.10 ábra). Az ezeken a felületeken
áthaladó anyagi pont sebessége ugrásszerűen változik, a sebességmezőnek itt szakadása
van. Ezeken a helyeken a részecske alakváltozást szenved, azonban végtelenül rövid idő
alatt. Hogy ilyen esetekben is vizsgálni lehessen az alakváltozás nem-monotonitását, ki
kell számítanunk a NM és MNM értékeket szakadó felületekre is. A következő számítási
módszer alapötlete Sz.G. Szmenanszkijtól származik, aki az alakváltozás mértékét
definiálta vele a szakadó felületeken [85].
Ezen számításokat a következő módon lehet elvégezni. A felületen áthaladva a
sebességnek a felületre normális komponense folytonos, viszont az érintő irányú
összetevő ugrásszerűen változik (5.1 ábra).
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5.1 ábra: Sebességkomponensek a szakadó felület előtt és után

Közvetlenül az Af felület előtt és után felbontható a sebességvektor normál és érintő
irányú tagokra. A sebesség normál komponense a szakadó felület mindkét oldalán
azonos, v +n = v −n , míg az érintő irányú sebesség v +t -ról v −t -ra változik.
Vegyünk fel Af közelében, kis távolságra egy A f+ és A f− felületet. Tételezzük fel,
hogy az A f+ és A f− síkokkal határolt δ szélességű tartományban a sebesség normál
komponense v n állandó, míg az érintő irányú sebesség egyenletesen változik v +t -ról v −t ra. Ekkor erre a kis tartományra felírható a sebesség gradiens, valamint a belőle képzett
mennyiségek.

 0
 ∆v
L= t
 δ0


0 0

0 0
0 0

0 0 0
Ω = 0 0 0
0 0 0

∆vt


0
 0
2δ
 ∆v

D= t
0 0
 2δ

0 0
 0


∆vt


 0 − 2δ 0 
 ∆v

W = t
0
0
 2δ

0
0
 0



(5.18)
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ahol ∆v t = v −t − v +t . A δ szélességű tartományban az alakváltozási sebesség főirányai
változatlanok ω = 0 , míg a merevtestszerű forgás sebessége w1 = 0, w2 = 0, w3 =

∆vt
. Így
2δ

β megegyezik az w vektorral.
A

∆vt
kifejezés értéke δ → 0 esetén végtelen nagy. Ha egy anyagi pont t0 ideig halad
δ

át a δ tartományon, akkor felírható a δ = v n ⋅ t 0 összefüggés. Így a fenti mennyiséget
integrálva a
t0

t

t

0
∆v
∆vt
∆vt 0
∆v t
∆v
dt =
dt = t 0 = t
(5.19)
µ1,2 = ν 1, 2 = ∫ t ⋅ dt = ∫
∫
2δ
2vnt0
2v nt0 0
2vn t0 2vn
0
0
kifejezést kapjuk. Az alakváltozás mértékét hasonlóképpen tudjuk kiszámolni. Az

egyenértékű alakváltozási sebesség az alábbi képlet szerint írható fel.

d eq. =

2
(D11 − D22 )2 + (D11 − D33 )2 + (D33 − D22 )2 + 6(D122 + D322 + D132 )
3

(5.20)
2
∆vt 3
2  ∆vt 
d eq. =
6
 =
δ 3
3
 2δ 
Az alakváltozási sebesség tenzort, illetve a d eq. egyenértékű alakváltozást idő szerint
integrálva az alakváltozás mértékét kapjuk meg [86][87][88].

Így az alakváltozás

mértéke:

ε=

5.4

∆v t

(5.21)

3v n

Összefoglalás

A fent bemutatott módszerrel lehetőség van az alakítási technológiák tetszőleges
koordináta-rendszerben

történő

vizsgálatára.

A

folyamat

nem-monotonitásának

számszerű jellemzésére a bevezetett υ1 mennyiség a legalkalmasabb. Ez hasonlóan a µ1 hez az alakváltozás során bekövetkező nem-monoton hatásokat összegzi, értéke csak
nőhet − ellentétben µ 2 és υ2 -vel − , azonban az alakításnak azok a szakaszai, ahol csak
kis mértékű alakváltozás történik, kisebb súllyal számítanak. A υ1 mennyiség értéke
minél nagyobb, az alakváltozási folyamat annál jobban eltér a monoton alakváltozástól.
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A számítási módszer gyakorlati alkalmazásánál sok esetben az anyagi pont
trajektóriája, valamit az alakváltozási sebesség tenzor főirányainak változása nem
számítható ki analitikusan. Ilyen esetekben numerikus módszert kell alkalmazni. A
trajektória számításnál ez a sebességmezőből felírható differenciálegyenlet numerikus
megoldását jelenti, a főirányok forgását pedig numerikus esetben differenciálhányadosok
segítségével

lehet

megkapni.

A

következő

fejezetben

számításaimban

a

differenciálegyenletek numerikus megoldásánál az Euler módszert alkalmaztam.
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6

Hagyományos és intenzív képlékenyalakító
eljárások monotonitás vizsgálata

6.1

Célkitűzés

Számításaim egyik célja az volt, hogy néhány gyakran használt hagyományos és intenzív
képlékeny alakítási eljárást monotonitás szempontjából jellemezzek, az előző fejezetben
alkalmazott módszer segítségével. Ezen kívül a szimmetrikus és az eltérő sebességű
hengerlés monotonitás vizsgálatát tűztem ki célul, valamint a négy eltérő alakítási út
szerinti

eltérő

sebességű

hengerlés

hatásának

megállapítását.

A

vizsgálatokat

kiegészítettem mikroszerkezeti vizsgálatok eredményeivel.
A bemutatásra kerülő esetekben a ν1 és ν2 módosított nem-monotonitási mértékkel
(MNM) jellemzem a folyamatokat. A számításoknál minden esetben merev-képlékeny,
izotróp anyagot feltételeztem.

49

6.2

Hagyományos alakító eljárások

6.2.1

Súrlódás nélküli zömítés

Kör keresztmetszetű darab súrlódásmentes zömítése a (6.1)-(6.4) képletekkel írható le
henger koordináta-rendszerben (6.1 ábra), ahol v0 paraméter a felső szerszám sebessége,
h pedig a darab aktuális magassága.

v ( r ,ϕ , z )

 rv0 
 2h 
= 0 
 zv 
− 0 
 h 

(6.1)

h = h0 − v 0 t

0 0 0 
W = 0 0 0
0 0 0

0 0 0
Ω = 0 0 0
0 0 0

 v0
 2h

L=D= 0

0

0 
w = 0 
0 

(6.3)

0
v0
2h
0


0 

0 

v0 
− 
h

(6.2)

0 
ω = 0 
0 

0 
β = 0 
0 

(6.4)

Zömítés közben az alakváltási sebesség főirányai nem változnak, merevtest-szerű
forgás nem történik, így a MNM értéke zérus. A monotonitás első feltétele teljesül. Az
(1.4) összefüggést felhasználva kiszámolható a Lode paramétert (6.6). Ennek értéke ebben
az esetben állandó, így a monotonitás második feltétele is teljesül, az alakváltozás
monoton.

ν1 = ν 2 = 0
v
v
v
2 0− 0+ 0
ρd = 2h 2h h = 1
v0 v0
+
2h h

(6.5)
(6.6)
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6.1 ábra: Súrlódás nélküli zömítés elvi rajza

6.2.2

Anyagáramlás szűkülő csatornában

A szűkülő csatornában történő anyagáramlás vizsgálatát kétféle módszerrel, két
különböző esetben végeztem el. Az első esetben tisztán analitikus módszerrel vizsgáltam
tengelyszimmetrikus esetre, míg a másodikban sík alakváltozási esetet vizsgáltam
végeselemes és KEL módszerrel.
Analitikus modell
Az anyagáramlást a szűkülő csatornán keresztül a 6.2 ábra szerint gömbi koordináta-rendszerben a (6.7) összefüggéssel lehet leírni.

v ( r ,ϕ , θ )

 2r02 v0 cos(θ )
−
r3

L=
0


0


 2r02 v0 cos(θ )
−
r3

D=
0

 r02 v0 sin(θ )
−
2r 3


 r02 v 0 cos(θ) 


r2


=
0



0



0
r02 v0 cos(θ )
r3
0

0
r02 v0 cos(θ )
r3
0

(6.7)

r02 v0 sin(θ ) 
−

r3


0

2
r0 v0 cos(θ ) 

r3


(6.8)

r02 v0 sin(θ ) 
−

2r 3


0

r02 v0 cos(θ ) 

r3


(6.9)
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0


W =
0
2
 r0 v 0 sin( θ)

2r 3

0


 r02 v 0 sin(θ) 
w = −

2r 3


0



r02 v 0 sin( θ) 
0 −

2r 3

0
0


0
0


0 
ω = 0
0

Az alakváltozás mértéke a szakadó felületeken:

0 0 0
Ω = 0 0 0
0 0 0

(6.10)
0


 r02 v 0 sin( θ) 
β = −

2r 3


0



ε szf = 2 ⋅

1 − cos(θ)
3

(6.11)

6.2 ábra: Kúpos csatornában történő anyagáramlás
(rúdhúzás) elvi ábrája gömbi koordináta-rendszerben.

Az alakváltozási zóna határa r0 és rf –nél két szakadó felület. E két felület között az
anyag sugár irányban befele áramlik. Alakváltozás a két felületen, illetve a köztes
zónában történik. Az anyag be- és kilépő sebessége v0 illetve vf. A keresztmetszet kilenc
pontjában vizsgáltam az alakváltozási folyamatot a kezdeti ø10 mm átmérőjű rúd ø4 mm
átmérőre való több lépéses húzása közben (az egyes lépések átmérőit a 6.1 táblázat
tartalmazza). A szerszám geometriának α=10°-ot, húzási sebességnek pedig vf=5mm/sec
értéket választottam. A technológia ellenőrzését a B. Avitzur [89] által használt képlet
(6.12) szerint végeztem el, ahol K kifejezés értéke 1, vagy annál nagyobb, ha a darab
húzott részében a feszültség eléri a folyáshatárt, és így a technológia nem
megvalósítható. Az ellenőrzéshez állandó alakítási szilárdságot, l=2 mm-es kalibráló
hosszt és m=0,3 Kudo-féle súrlódást feltételeztem.
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(6.12)

α - a csatorna félkúpszöge, Rbe és Rki - be és kilépő keresztmetszet sugara,
m – Kudo-féle súrlódási együttható
Az alakváltozási sebesség tenzor főirányainak forgását numerikus módszerrel
számítottam ki, a számítás programkódja a mellékletben megtalálható. A számítások
eredményei a 6.3 ábrán, illetve a 6.1 táblázatban láthatóak. A ν1 és ν2 monotonitási
mérőszámok egyenlőnek adódtak.
6.1 táblázat: Többlépéses rúdhúzás analitikus vizsgálatának
eredményei. Alakváltozások és MNM értékek

1. lépés
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2. lépés
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8
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4. lépés
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ε
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ν1,2
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0,29 0,76
0,18 0,65
0,11 0,57
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ν1,2
ε
0,55 1,26
0,44 1,15
0,27 0,97
0,16 0,85
0,00 0,67
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ν1,2
ε
0,73 1,69
0,58 1,53
0,36 1,29
0,22 1,13
0,00 0,89
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5,5
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0,79

ν1,2
ε
1,47 3,36
1,17 3,05
0,73 2,58
0,44 2,26
0,00 1,78
0,86

ν1,2
ε
1,65 3,78
1,32 3,44
0,82 2,90
0,49 2,54
0,00 2,01
0,94
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6.3 ábra: Többlépéses rúdhúzás analitikus vizsgálatának
eredményei. A MNM és az alakváltozás változása a
keresztmetszet különböző pontjaiban.

Végeselemes modell KEL módszerrel
A szűkülő csatornában történő anyagáramlás vizsgálatát elvégeztem a végeselemes
módszerrel is. A végeselemes modell leírása a 4.4.1 fejezetben megtalálható (35. oldal).
Ebben az esetben a vizsgálatot sík alakváltozásra és egy lépésre, nevezetesen 16 mm-ről
12 mm-re történő sajtolásra végeztem el. A keresztmetszet több különböző pontjában
vizsgáltam a monotonitást. Az eredmények a 6.4 ábrán, illetve a Melléklet 12.1
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6.4 ábra: Szűkülő csatornában történő anyagáramlás. A MNM értéke a keresztmetszet mentén
végeselemmel számolt esetben.
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6.4 ábra (folytatás): Szűkülő csatornában
történő anyagáramlás. Az alakváltozás mértéke
a keresztmetszet mentén végeselemmel számolt
esetben.

0,3
0,2
0,1
0,00

20

40

60

80

100

keresztmetszet (%)

6.2.3

Sík hengerlés:

A sík hengerlés vizsgálatát szintén két módszerrel végeztem el. Az első esetben tisztán
analitikus modellt használtam, míg a másodikban végeselemes számításokat végeztem,
és a KEL módszert alkalmaztam.
Analitikus modell
Az anyagáramlás leírására a hengerrésben a Szinicin és Andrujscsenko [90] által leírt
modellt használtam (6.13)(6.14)(6.15)(6.5 ábra). Ez egyaránt alkalmas szimmetrikus és
eltérő sebességű hengerlés elemzésére.




 2ay1 − ηH x  

H 0  
vH 

v x = − 0 0 1 −

Hx 
H0





 



 y1 − ay2  a1 − 2 ηH x  

H 0   ∂H x
  H 
v y = −v0 H 0   2 1  − 
 ∂x
Hx
4 H1







(6.13)

vz = 0
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HA =

H x = H 1 + 2R − 2 R 2 − x 2

ξ
HB = 1 B
ξ2

H + HB
HC = A
2

B=

H 
H 1 H 0  1 
 H0 

(

ξ2
B
ξ1

α
−

2m

e

α2
16 ψ

H 2 − H 2 2η H 03 − H13
K= 0 2 1 +
2 H1
3H12 H 0

)

a=

(6.14)

αm(H A − H B )
H1 K


H
H2 
2 H 0 1 + 1 + 12 
 H 0 H 0  − 1 + H1 
 H 
3H 1
0 

η=
2


H  H 
H
H2 
H 0 1 + 1 1 + 12  21 + 1 + 12 
 H 0  H 0  −  H 0 H 0 
2H C
3

(6.15)

A fenti képletekben szereplő v0 a belépő sebességet, H0 és H1 a kezdeti, valamint
végső lemezvastagságot, R a hengerátmérőt, m a Kudo súrlódási tényezőt, ξ1 és ξ2 pedig
a hengerek szögsebességét jelöli. Az alakváltozási zónát a belépési oldalról F szakadó
felület határolja. A és B pontok az egyes hengerekhez tartozó semleges pontok.

6.5 ábra: Síkhengerlés analitikus modellje.
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A számításokkal a 7. fejezetben részletesen bemutatásra kerülő szimmetrikus
hengerlést vizsgáltam. Ennek megfelelően a hengerek átmérője 140 mm, sebességük
azonosan 10 ford./perc volt. A kezdeti h0=10 mm vastagságú lemez négy lépésben (h1=7
mm, h2=5 mm, h3=3,5 mm) lett hengerelve a végső h4=2,5 mm-es vastagságra (7.3
táblázat, 77. oldal). Súrlódási tényezőnek m=0,3 értéket vettem fel. Az alakváltozási
sebesség tenzor főirányainak forgását numerikus módszerrel számítottam ki, a számítás
programkódja a mellékletben megtalálható. Az egyes lépésekhez tartozó alakváltozások,
illetve nem-monotonitási értékek az eltérő sebességű hengerlés eredményeivel együtt a
6.12 ábrán láthatóak a 64. oldalon. A szimmetrikus hengerlésnek az UD100 jelet adtam,
amelyben az első két betű az alakítási útra, a szám pedig a hengerek százalékos
sebességarányára utal.
Végeselemes modell KEL módszerrel
A fent leírt gyártási paraméterekkel végeztem el a négy hengerlési lépés végeselemes
vizsgálatát. Az így kapott eredményekből a KEL módszerrel számoltam ki a
sebességmezőt, abból pedig a nem-monotonitás mértékét. A végeselemes modellről
készült kép, valamint a számítás paraméterei a 4.4.2. fejezetben láthatóak (36. oldal). A
számítások eredményei az eltérő sebességű hengerlés eredményeivel együtt a 6.13 ábrán
láthatóak a 66. oldalon.

6.3
6.3.1

Intenzív képlékeny alakító eljárások
Egyszerű nyírás

Egyszerű nyírásnál a sebességmező a (6.16) képlettel írható le derékszögű koordinátarendszerben, ahol k& paraméter.

v( x , y , z )

k& ⋅ y 


= 0 
 0 



(6.16)

0 k& 0


L = 0 0 0
0 0 0



(6.17)
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(6.18)

 
0
w = 0
 k& 
 
2

0 
ω = 0
0

 
0
β = 0
 k& 
 
2

(6.19)

0 0 0
Ω = 0 0 0
0 0 0

A könyöksajtolás és a nagynyomású csavarás idealizált alakváltozási folyamatát
lehet az egyszerű nyírással leírni (6.6 ábra). Az alakváltozás növekedésével a folyamat
nem-monotonitása a (6.20) összefüggés szerint írható le. A ν1 és ν2 értéke egyenlő és
egyenesen arányos az alakváltozás mértékével.

ν1 = ν 2 =

3
ε
2

(6.20)

6.6 ábra: Egyszerű nyírás elvi ábrája.

Összetettebb folyamatoknál ciklikus jellegű alakváltozás is előfordul, ezért ezt az
esetet is megvizsgáltam. Az alábbiakban a ciklikus egyszerű nyírás esetét mutatom be. A
folyamat a 6.7 ábrán látható. A t0-tól t1-ig nyíró alakváltozás történik, t1 pillanatban a
nyírás iránya megfordul, és ellenkező előjellel t2 pillanatig tart. Ezeken a szakaszokon a
ν1 és ν2 értéke a (6.20) összefüggés szerint változik. A t1 időpillanatban azonban az
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alakváltozási sebesség főirányainak helyzete megváltozik az ábrán látható módon, 90°-os
elfordulás történik. Ez azt jelenti, hogy itt a (5.16)(5.17) képlet szerint a ν1 és ν2 értékei

π / 3 -mal változnak. A 6.7 ábrán látható folyamat végére k=1, t1=1 és t2=2 esetén a ν1 és
ν2 értéke a (6.21) összefüggés szerint alakul. Ebből látható, hogy ismétlődő jellegű nyírás
a ν1 és ν2 értékeit jelentősen növelheti.

ν1 =

3
π 2
3
3 2 π 2
3 2
ε+
+
ε=
+
+
≈ 3,81
2
2 3 2
2 3 2 3 2 3

ν2 =

3
π 2
3
π
ε+
−
ε=
≈ 1,81
2
2 3 2
3

(6.21)

ε = 2 ν1 ≈ 3,81 ν 2 ≈ 1,81

t=t0

t=t1-dt

t=t1+dt

t=t2

6.7 ábra: Ciklikus egyszerű nyírás. (1) és (2) az alakváltozási sebesség főirányait jelölik.

6.3.2

Csavarás és zömítés

Hengeres darab csavarását és egyidejű súrlódásmentes zömítését vizsgáltam. Ehhez
henger koordináta-rendszerben felírt analitikus sebességmezőt használtam, a (6.22)
összefüggés szerint, ahol v0 paraméter a felső szerszám sebessége, h a darab aktuális
magassága, ξ0 pedig a csavarás szögsebessége.

v ( r ,θ , z )

 rv0 
 2h 
 ξ rz 
= 0 
 h 
− zv0 
 h 
h = h0 − v0 t

(6.22)

L( r ,θ , z )

 v0
 2h
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= 0
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 0


−

ξ0 z
h
v0
2h
0


0 
ξ0r 

h 
v
− 0 
h

(6.23)
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6ξ30 v 02 r 3
(9v02 + 3v0 9v 02 + 4ξ02 r 2 + 4ξ02 r 2 )(−9v02 + 3v0 9v02 + 4ξ02 r 2 − 4ξ02 r 2 )h
 ξ0 r 
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(6.25)

 ξ0r

6ξ 03v02 r 3
−
−
 2h

(9v02 + 3v0 9v02 + 4ξ 02 r 2 + 4ξ 02 r 2 )(−9v02 + 3v0 9v02 + 4ξ 02 r 2 − 4ξ 02 r 2 ) h 


β=
0


0





6.8 ábra: Csavarás és egyidejű súrlódás nélküli zömítés
rajza.

Ha v0 értéke zérus, akkor az alakváltozás az egyszerű nyírással megegyezik, és a
60

MNM értékei a (6.20) összefüggésnek megfelelően alakulnak. Ha ξ0 értéke zérus, az
alakváltozás egytengelyű húzás, a folyamat monoton, a MNM nulla. E kettő szélső eset
között az alakváltozás függvényében a MNM a 6.9 ábrának megfelelően változik
(Melléklet, 12.2 táblázat).
2,0

v0=0, ω0=1 (tiszta csavarás)
v0=0,25, ω0=0,75
v0=0,5, ω0=0,5

1,5

v0=0,75, ω0=0,25

MNM, ν1,2

v0=1, ω0=0 (nyomás)

1,0

0,5

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

egyenértékû alakváltozás [-]

6.9 ábra: Csavarás és súrlódás nélküli zömítés,
analitikus számítási eredmények. A MNM értékei az
alakváltozás függvényében.

6.3.3

Könyöksajtolás

A 90°-os könyöksajtolás többlépéses folyamatának analitikus vizsgálatát végeztem el.
Ehhez a szakirodalomban megtalálható számos leírás közül A.R. Eivani és társa szerinti
áramlási modellt használtam [91], amely sík alakváltozási állapotot ír le. A sebességmező
a könyöksajtoló szerszámban a (6.26) összefüggés szerint írható le. Az alakváltozás két
szakadó felületen (A1, A2), illetve a két felület között (2. zóna) történik, ahol az anyag
köríves pályán halad. A v0 a sajtolási sebesség, Ф a csatorna szöge, γ szög pedig a
szakadó felületek helyzetét írja le. Számításaim során v0=1 mm/sec sajtolási sebességet,
derékszögű szerszámot (Ф=90°), és γ=15°-ot választottam.
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v( r ,θ , z )
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L( r ,θ , z )
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ω= 0 
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0
 v0 cos γ 
−
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(6.29)

6.10 ábra: Könyöksajtolás áramlási modellje. [91]

A számításoknál egy 6 mm-es szélességű darabot vizsgáltam. Négy egymás utáni
átsajtolást vizsgáltam a szakirodalomban leírt [51] A, BC, BA és C alakítási utak szerint
(1.5 ábra). Négy egymást követő alakítást vizsgáltam a négy különböző út szerint. Az
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egyes átnyomások után kapott MNM értékek a 6.11 ábrán láthatóak az alakváltozás
függvényében.
4
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A út
BA út

A,BA,BC,C utak

3

3
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MNM, ν2 (-)

MNM, ν1 (-)
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1
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1

2
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4
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1

00

alakváltozás mértéke (-)

1

2

3

4

alakváltozás mértéke (-)

a)

b)

6.11 ábra: ν1 (a) és ν2 (b) MNM értékei
könyöksajtolás különböző alakítási útjai esetén
az alakváltozás függvényében.

6.3.4

Eltérő sebességű síkhengerlés

Az eltérő sebességű síkhengerlést a szimmetrikushoz hasonlóan analitikus és
végeselemes módszerrel vizsgáltam.
Analitikus modell
A számításokat a 6.2.3 fejezetben leírtak szerint végeztem el azzal a különbséggel, hogy a
hengerek fordulatszáma 10 illetve 4 ford./perc voltak. Mind a négy alakítási utat
vizsgáltam (UD, ND, RD, TD), az egyes lépésekhez tartozó alakváltozási, illetve nemmonotonitási eredmények a 6.12 ábrán láthatóak. A négy különböző esetnek az UD40,
ND40, RD40 és TD40 jelet adtam, amelyben az első két betű az alakítási útra, a szám
pedig a hengerek százalékos sebességarányára utal.
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6.12 ábra: Szimmetrikus és eltérő sebességű
hengerlés, analitikus számítási eredmények. A
MNM és az alakváltozás értékei a lemez vastagsága
mentén.
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6.12 ábra (folytatás): Szimmetrikus és eltérő
sebességű hengerlés, analitikus számítási
eredmények. A MNM és az alakváltozás értékei a
lemez vastagsága mentén.
(A ν2 mennyiség megegyezik a ν1-gyel.)

VEM modell
A fentivel megegyező paraméterekkel végeztem el a négy hengerlési lépés végeselemes
vizsgálatát. Az így kapott eredményekből a KEL módszerrel számoltam ki a
sebességmezőt, abból pedig a nem-monotonitás mértékét. A végeselemes modell egyik
képe, valamint a számítás paraméterei a 4.4.3 fejezetben láthatóak (37. oldal). Mind a
négy alakítási utat vizsgáltam, az egyes utakhoz tartozó alakváltozások, illetve MNM
értékek a lemezvastagság mentén a 6.13 ábrán láthatók. A υ1 nem-monotonitási
mérőszám eloszlása a keresztmetszet mentén a négylépéses szimmetrikus és az eltérő
sebességű hengerlés hatására a 6.2 táblázatban látható külön összefoglalva.
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6.13 ábra: Szimmetrikus és eltérő sebességű hengerlés, végeselemes számítási eredmények. A
MNM és az alakváltozás értékei a hengerelt lemez vastagsága mentén.
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6.13 ábra (folytatás): Szimmetrikus és eltérő sebességű hengerlés, végeselemes számítási
eredmények. A MNM és az alakváltozás értékei a hengerelt lemez vastagsága mentén.
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hengerelt lemez vastagsága mentén.
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6.2 táblázat: A υ1 nem-monotonitási mérőszám eloszlása a
keresztmetszet mentén a négy lépéses szimmetrikus és az
eltérő sebességű hengerlés hatására. (6.13. k) ábra)

ν1
Keresztmetszet
(%)

Szimmetrikus
hengerlés

10
21
30
41
50
59
70
79
90

6.4

eltérő sebességű hengerlés

UD100

UD40 és ND40

RD40 és TD40

3,24
3,04
2,28
1,04
0
1,04
2,28
3,04
3,24

3,25
3,04
2,39
2,12
2,54
3,40
4,36
4,42
3,95

3,68
3,65
3,40
2,80
2,50
2,77
3,47
3,96
3,85

Diszkusszió

A vizsgálataim során Fodor Á. eredményeivel megegyező következtetésekre jutottam.
Az elvégzett számítások azt mutatják, hogy az IKA eljárásoknál a υ1 nem-monotonitási
mérőszám érték nagyobbnak adódott, mint a hagyományos alakító eljárásoknál. Ez
utóbbiak közelebb vannak a monoton alakváltozáshoz. Ez összhangban van azzal az
elképzeléssel, miszerint a monotontól lényegesen eltérő folyamatok esetén már kisebb
alakváltozás hatására várható szemcsefinomodás.
Húzás és zömítés esetén a υ1 nem-monotonitási mérőszám értéke nulla. Ez látszik a
szűkülő

csatornában

történő

anyagáramlás,

illetve

a

szimmetrikus

hengerlés
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vizsgálatából is. Ezekben az esetekben a középvonal mentén az anyag csak nyújtó jellegű
alakváltozást szenved, a υ1 ennek megfelelően nullának adódik. A szélek felé haladva
erősödik a nyíró jellegű alakváltozás, a υ1 értéke nő.
Megvizsgáltam

a

könyöksajtolás

különböző

útjait

is

nem-monotonitás

szempontjából. A υ1 értéke, amely a nem-monoton alakváltozás hatását összegzi
ugyanakkora mind a négy esetben. A szakirodalomban található kutatási eredmények
azt mutatják, hogy az UFSz mikroszerkezet kialakulásának szempontjából a BC a
legmegfelelőbb, mivel ebben az esetben alakulnak ki leghamarabb gömbszerű,
nagyszögű határokkal rendelkező szemcsék. Bár az A, illetve C utakra elnyújtottabb
szemcsealak és a nagyszögű határok kisebb aránya jellemző, hasonlóan finom
szemcseszerkezetet jön létre [11][49][92][93][94].
A υ1 mennyiséggel ellentétben a υ2 értéke utanként különböző. Ez a mennyiség azt
fejezi ki, hogy az anyagi szálak és az alakváltozási főirányok milyen helyzetben vannak
egymáshoz képest a kiindulási pillanathoz viszonyítva. Ha a υ2 értéke nulla, akkor a
főirányok és az anyagi szálak egymáshoz képesti helyzete megegyezik a kezdeti
pillanatban lévővel. A C út esetén két, a Bc út esetén négy átnyomás után υ2 értéke a
kiindulási nulla lesz. Ha egy, az anyagból kivágott kis kocka alakváltozását követjük
figyelemmel több átnyomáson keresztül, ahogy az a 6.14. ábrán látható, hasonlót
tapasztalunk. Látható hogy a C és BC utak esetén kettő, illetve négy lépés után
visszakapjuk a kezdeti alakot. További alakítás esetén kettő, illetve négy lépésenként
ismétlődik ez a visszatérés. Ugyanez a ciklikusság figyelhető meg a υ2 változásában is.
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6.14 ábra: Elemi kocka alakváltozása a könyöksajtolás
négy lépése alatt, A, BA, BC, és C utak hatására.

Elvégeztem a szimmetrikus és az eltérő sebességű hengerlés nem-monotonitási
vizsgálatát. Az analitikus, illetve a végeselemes számításokból adódó eredmények
eltérnek egymástól, amely az analitikus leírás egyszerűségének tudható be. Az
eredményekből megállapítható, hogy az eltérő sebességű hengerlés esetén − a
szimmetrikustól eltérően − az alakváltozás a lemez középső részében is jelentősen eltér a
monotontól. Bár az alakváltozás mindkét esetben azonos, a υ1 értéke eltérő sebességű
hengerlés esetén nagyobbnak, továbbá a keresztmetszetben egyenletesebb eloszlásúnak
adódott. A nem-monotonitás a nyíró alakváltozásra jellemző, így megállapítható, hogy
ez a jelleg a keresztmetszet egészében meghatározó. Ez összhangban van azokkal a
vizsgálati eredményekkel [54][56], amelyek megállapítják, hogy az eltérő sebességű
hengerlés hatására a teljes keresztmetszetben nyírási textúra alakul ki, amely a
szimmetrikus hengerlés esetén csupán a lemez felületénél tapasztalható.
Ha egy hengerlési lépést vizsgálunk, az látható, hogy a υ1 eloszlása az eltérő
sebességű hengerlés esetén nem szimmetrikus, a gyorsabb henger felőli oldalon nagyobb
értéket mutat.
Elvégeztem az eltérő sebességű hengerlés néhány eltérő alakítási útjának elemzését
is négy lépésen keresztül. Az eredmények azt mutatják, hogy a

υ1

nem-

-monotonitási mérőszám eloszlása a keresztmetszetben az UD és ND utak esetén
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aszimmetrikus, míg az RD és TD utak esetén szimmetrikus (6.13 k) ábra, 6.2 táblázat).
A υ2 mérőszámnál az eltérő sebességű hengerlés végeselemes vizsgálatánál − a
könyöksajtoláshoz hasonlóan − a TD és ND utak esetén egy ciklikusság figyelhető meg
az UD és RD úttal ellentétben, ahol ez az érték lépésről lépésre növekszik
(6.13 d) f) h) j) ábra).
Az eredményekből megállapítható, hogy egységnyi egyenértékű képlékeny
alakváltozás esetén υ1 értéke 0-1,8 intervallumban változik. Számítási eredményeim
összhangban vannak a szakirodalomban megtalálható kísérleti eredményekkel.
Sh. Kaneko és társai [95] Al–Mg–Si–Cu ötvözettel végeztek redukálási kísérleteket,
és vizsgálták a keresztmetszet különböző pontjaiban kialakuló mikroszerkezetet. Azt
tapasztalták

(6.15

ábra),

hogy

a

felülethez

közeli

régióban

(I)

jelentősebb

szemcsefinomodás történt, mint a felülettől távolabbi (II) részeken, ahol az alakváltozás
nyíró jellege kicsi.
T. Ishikawa és társai Al 6063 alumínium ötvözet mikroszerkezetének változását
vizsgálták melegen történő extrudálás hatására [96]. Azt tapasztalták, hogy a darab
felülete közelében sokkal finomabb szemcseszerkezet alakul ki, mint a belső részeken
(6.16 ábra). Ez azt mutatja, hogy az alakváltozási folyamatok eltérőek az anyag belsejében
és a felület közelében. Ez összhangban van saját számításaimmal (6.2.2 fejezet, 6.4 ábra),
ahol hasonló jellegű alakítási folyamatnál a υ1 értéke a felülettől távol kicsi és viszonylag
egyenletes eloszlású, de a felület közelében jóval nagyobb.
Ehhez hasonló szemcseméret eloszlást tapasztaltak H. Zhu és társai [97], akik
szimmetrikus

hengerlés

hatását

vizsgálták

Al

5052

alumínium

ötvözet

mikroszerkezetére. A hideghengerlés és azt követő hőkezelés hatására a felülethez közeli
régiókban finomabb szemcseszerkezet alakult ki, mint a lemez közepén (6.17 ábra).
Ugyancsak hasonló eredményeket kaptak J.B. Lee és társai AZ31-es magnézium
ötvözet szimmetrikus és eltérő sebességű hengerlésénél [98]. Megállapították, hogy a
szimmetrikus esetben a lemez felületéhez közelebb finomabb szemcseszerkezet jön létre,
mint a közepén, valamint, hogy az eltérő sebességű hengerlés esetén a szemcsék
méreteloszlása

egyenletes

a

keresztmetszet

mentén.

Számításaimban

ezekkel

összhangban lévő eredményeket kaptam (6.2.3 és 6.3.4 fejezet, 6.12 és 6.13 ábra), a
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szimmetrikus hengerlésnél a lemez középső részén a υ1 értéke alacsonyabb és a szélek
felé nő. Eltérő sebességű hengerlés esetén υ1 értéke egyenletesebb eloszlású a
keresztmetszetben.

6.15 ábra: Al–Mg–Si–Cu ötvözet mikroszerkezete
redukálás hatására a felülethez közeli régióban (I)
valamint a darab belsejében (II). [95]

6.16 ábra: Al6063 ötvözet mikroszerkezete redukálás
hatására.[96]
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6.17 ábra: Al 5052 alumínium ötvözet mikroszerkezete
hengerlés és hőkezelés hatására a lemez közepén (a), és a
felülethez közeli régióban (b). [97]

Ezek alapján az állapítható meg, hogy abban az esetben, ha a υ1 értéke meghaladja
az alakváltozás 70%-a körüli értéket, jelentős szemcsefinomodás várható. Ezzel
kapcsolatban meg kell említeni, hogy egy minimális alakváltozás szükséges a
mikroszerkezet átalakításhoz, amelynek hatására a diszlokációk átrendeződésével a
szemcseszerkezet változása is megkezdődik. Ennek mértékét sok tényező befolyásolja,
többek között a kémiai összetétel, és a kristályszerkezet [99]. Bizonyos anyagoknál
kisebb, másoknál nagyobb mértékű alakváltozás hatására indul meg a diszlokációk
átrendeződése. Ezt figyelembe véve az jelenthető ki, hogy a szemcseszerkezet
finomodásának az is feltétele, hogy az alakváltozás átlépjen egy, az adott anyagra
jellemző küszöb értéket.

6.5

Összefoglalás

Hagyományos és intenzív képlékenyalakító eljárások monotonitás vizsgálatát végeztem
el. Az eredmények azt mutatják, hogy az IKA eljárásoknál a υ1 nem-monotonitási
mérőszám érték nagyobbnak adódott, mint a hagyományos alakító eljárásoknál, amely
összhangban van azzal az elképzeléssel, miszerint a monotontól lényegesen eltérő
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folyamatok esetén kisebb alakváltozás hatására várható szemcsefinomodás. Egységnyi
képlékeny alakváltozás esetén υ1 értéke a 0-1,9 intervallumban változik.
Elvégeztem szimmetrikus és eltérő sebességű hengerlés nem-monotonitási
vizsgálatát és megállapítottam, hogy a kétfajta hengerlés között számottevő különbség
van. Az eltérő sebességű hengerlésre a szimmetrikushoz képest erősebb nemmonotonitás

jellemző,

és

a

υ1

nem-monotonitási

mérőszám

eloszlása

a

keresztmetszetben egyenletesebb. Egy hengerlési lépést tekintve szimmetrikus esetben a

υ1 nem-monotonitási mérőszám eloszlása a keresztmetszetben szimmetrikus, míg eltérő
sebességű hengerlés esetén aszimmetrikus.
Vizsgáltam az eltérő sebességű hengerlés négy különböző alakítási útjának hatását a
nem-monotonitás szempontjából. Megállapítottam, hogy a υ1 mérőszám eloszlása a
keresztmetszetben az UD és ND utak esetén aszimmetrikus, míg RD és TD utak esetén
szimmetrikus.
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7

Eltérő sebességű hengerlési kísérletek és
vizsgálatok

7.1

Célkitűzés

Az eltérő sebességű hengerlési kísérletekkel az volt a célom, hogy megállapítsam a
többlépéses eltérő sebességű hengerlés négy különböző alakítási útja közötti eltéréseket,
a kialakuló mikroszerkezet, illetve a mechanikai anyagjellemzők szempontjából, Al 7075
alumínium ötvözetre. A mechanikai vizsgálatok célja a szilárdsági és a szívóssági
mérőszámok meghatározása volt, míg a mikroszerkezeti vizsgálatoké a kialakuló
szemcseszerkezet elemzése.

7.2

Az Al 7075 ötvözet bemutatása

Az Al 7075 alumínium ötvözet EN 573-1 szabvány szerinti számjele EN-AW-7075,
minőségjele az AlZn5,5MgCu. Nagyszilárdságú, kiválásosan keményíthető alumínium
ötvözet, szilárdsága sok acéllal összemérhető. Jó kifáradási tulajdonság, közepes
forgácsolhatóság és korrózióállóság jellemzi. Az ötvözet mesterséges öregítésével lehet a
legnagyobb szilárdságú állapotot elérni. Az alumínium mátrixban főként MgZn2 és
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Mg3Zn3Al2 kiválások találhatók. Elsődleges ötvöző eleme a cink, a szabvány szerinti
vegyi összetételt az alábbi táblázat tartalmazza:
7.1 táblázat: Az Al 7075 ötvözet vegyi összetétele tömegszázalékban.

Al

Zn

Mg

Cu

Cr

Fe

Si

Mn

Ti

88–92

5,1–6,1

2,1–2,9

1,2–2,0

0,18–0,28

max
0,50

max
0,40

max
0,3

max
0,20

Az ötvözet különböző hőkezelési állapotban kerül forgalomba, amelyet a gyártók a
számjel szerinti jelölés végén tüntetnek fel. A leggyakrabban használt jelölések az O, T6,
T76 valamint T73, amelyek a lágyított, a mesterségesen öregített, valamint a
korrózióállóság növelése céljából mesterségesen túlöregített állapotokra utalnak. A
különböző állapotokhoz tartozó, EN 573-1 szabvány szerinti mechanikai jellemzőket a
következő táblázat foglalja össze:

7.2 táblázat: Az Al 7075 ötvözet mechanikai tulajdonságai különböző
hőkezelési állapotokban.
O – lágyított, T6 - mesterségesen öregített, T73, T76 - korrózióállóság növelése céljából
mesterségesen túlöregített

Hőkezelési állapot
Rp0,2 (MPa)
Rm (MPa)
minimális A (%)

O
145
275
10

T6
460
525
6

T73
385
460
7

T76
425
500
7

Kedvező szilárdság-sűrűség aránya miatt könnyű, ugyanakkor nagyszilárdságú
alkatrészek anyagaként alkalmazzák, főleg a gépjármű- valamint repülőgépiparban. Az
ötvözetet hidegalakítás előtt célszerű lágyító hőkezelésnek alávetni. Az ideális lágyított
állapotot 420 °C-on 2-3 órás hőntartással, majd 260°C-ra történő lassú (10 °C/h) hűtéssel
lehet elérni. A hűtés sebessége 260°C-ról szobahőmérsékletre szabadon megválasztható
[100].

7.3

Próbatestek gyártása eltérő sebességű hengerléssel

A hengerlési kísérletek, illetve a kapcsolódó próbatestek gyártása és hőkezelése
Miskolcon a BAY-NANO Kutatóintézetben történtek, a hengerlés a 3.2 fejezetben
bemutatott hengerművön lett végrehajtva.
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A gyártó által leszállított 10x40x3000 mm-es szálanyagból 10x40x150 mm-es
próbadarabok kerültek kimunkálásra. Az alakítás előtt minden darab lágyító
hőkezelésnek lett alávetve, 450°C-os 2 órás hőntartás után kemencében hűtve.
A próbatestek négy lépésben lettek alakítva öt különböző módon. A szúrástervet az
egyes lépésekhez tartozó fogyásokkal a 7.3 táblázat foglalja össze. A hagyományos
szimmetrikus hengerlés mellett az eltérő sebességű esetben a már említett négy eltérő
alakítási út (UD, ND, RD, és TD) szerint jártam el, amelyeket az 1.3.1 fejezetben
részletesen ismertettem. Szimmetrikus esetben a hengerek fordulatszáma azonosan 10
ford./perc volt, míg az eltérő sebességű esetben a gyorsabb henger 10, míg a lassabb 4
ford./perc sebességgel forgott. A legyártott próbatesteket a számításoknál is használt
jelölésekkel láttam el (UD100, UD40, RD40, ND40, TD40). A hengerlés kenőanyag
felhasználása nélkül történt. A hengerlési lépések között, illetve után a próbadarabokat
nem hőkezeltem.

7.3 táblázat: Hengerlés szúrásterve.

Kiinduló vastagság (mm)
Hengerelt vastagság (mm)
Fogyás (%)

7.4

1. lépés
10
7
30

2. lépés
7
5
28

3. lépés
5
3,5
30

4. lépés
3,5
2,5
28

Mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatok

A hengerelt darabokon végzett mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatok célja az volt,
hogy átfogó képet kapjak az alakított anyag tulajdonságairól, illetve azokról az
eltérésekről, amelyeket a különböző alakítási utak jelentenek. Az 1.3.1 fejezetben említett
szerzők végeztek vizsgálatokat különböző anyagú eltérő sebességgel hengerelt
darabokon, azonban a legtöbb esetben ez egy alakítást követő hőkezelés után történt.
Olyan eset, ahol az alakítási utak hatását közvetlenül – hőkezelés nélkül –
tanulmányozták volna, nem található. A vizsgálatokkal arról akartam információkat
megtudni, hogy akár a mechanikai tulajdonságok, akár a mikroszerkezet (pl.:
szemcsefinomító hatás) szempontjából melyik alakítási utak kedvezőbbek, illetve melyek
kevésbé előnyösek.
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7.4.1

Szakítóvizsgálat

A szakítóvizsgálatokat a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék segítségével
végeztem el a 3.3 fejezetben leírt berendezéssel. A próbatestek a mintadarabokból a 7.1
ábra szerint lettek kimunkálva hengerlési irányban úgy, hogy a munkadarab két vége és
a széle, ahol az alakváltozás nem egyenletes, nem került bele a szakító próbatestbe. A
próbatestek geometriáját a 7.2 ábra mutatja. Mindegyik munkadarabból kettő-kettő
próbatest készült szakításra. Ezen kívül az alakítatlan darabot is vizsgáltam.

7.1 ábra: A szakító próbatestek kimunkálásának módja
a munkadarabból.

7.2 ábra: A szakító próbatestek geometriája

A szakítás során az anyag viszonylag ridegen viselkedett, a folyáshatár fölött nem
sokkal eltörtek a próbatestek. Emiatt nem volt lehetséges a finomnyúlásmérő eltávolítása
a törés bekövetkezése előtt, amely tönkre tehette volna a mérőszerkezetet, így nem
alkalmaztam finomnyúlásmérőt. A szakítóvizsgálatokkal a célom nem a szabványos
mérőszámok meghatározása volt, hanem összehasonlítás. Mivel minden egyes vizsgálat
ugyanazzal a szakítógéppel és ugyanazokkal a befogószerkezetekkel történt, ezért az
eredmények erre a célra megfelelőek. A szakadási nyúlás (A) a próbatestekre felkarcolt
kezdeti 100 mm-es jeltáv alakváltozásából lett meghatározva. A szakítás után az
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összeillesztett próbatesteken a jeltáv Mitutoyo digitális tolómérővel lett lemérve. A
fajlagos törési munkát a (7.1) összefüggés szerint határoztam meg.

WC =

1
Fdl
b0 h0l0 ∫

ahol b0, h0, l0 a próbatest kezdeti szélessége, vastagsága és hossza

(7.1)

A szakítóvizsgálat eredményei a 7.4 táblázatban és a 7.3 ábrán láthatóak összefoglalva, a
7.4 ábra pedig az anyag mérnöki feszültség - alakváltozás görbéit mutatja.
7.4 táblázat: Szakítóvizsgálati eredmények
UD100
294,5 ±2,5

UD40
290,5 ±0,5

ND40
299 ±1

RD40
287,5 ±2,5

TD40
306,5 ±0,5

234 ±1,5

319 ±2

315,5 ±1,5

329 ±1

310 ±0

318,5 ±3,5

13,6 ±0,3

2,6 ±0,09
6,45±0,15

1,8 ±0,3
4±0,6

1,8 ±0
3,64±0,5

1,35 ±0,15
1,7±0,7

0,95 ±0,05
0,42±0,12

6,45
UD100
UD100

UD40
UD40

ND40
ND40

RD40
RD40

Rp0,2

TD40
TD40

Rm

350

4,5
4,0

A
Wc

3,5

300

3,0
3

2,5

250

2,0
200

1,5
1,0

150

0,5
100

UD100

UD40

ND40

RD40

TD40

A (%), Wc (J/cm )

-

feszültség (MPa)

Rp0,2 (MPa)
Rm (MPa)
A (%)
Wc (J/cm3)

alakítatlan
144 ±3,5

0,0

7.3 ábra: A szimmetrikusan és eltérő sebességgel
hengerelt darabok mechanikai tulajdonságai.
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400

mérnöki feszültség (MPa)

350
300
250
200

UD100
UD40
TD40
RD40
ND40

150
100
50
0
0,00

0,01

0,02

0,03

mérnöki alakváltozás (-)

7.4 ábra: Különbözőképpen hengerelt anyagok mérnöki
feszültség – alakváltozás görbéi, az alakváltozás a
keresztfej elmozdulásából számolva.

7.4.2

Mikroszerkezet vizsgálat röntgen vonalprofil analízissel

Röntgendiffrakciós vonalprofil analízis
Az alakított minták mikroszerkezetének röntgendiffrakciós vizsgálatát az ELTE
Szilárdtest Fizika Tanszéke segítségével végeztem, a 3.4 fejezetben leírt berendezéssel és
módszerrel.
A szimmetrikusan hengerelt UD100-as mintán mért intenzitás profilokat a 7.5 ábra
szemlélteti. A körök a mért értékeket, a folytonos vonal pedig az illesztett függvényt
mutatják. A kék görbe a mért és az illesztett értékek közötti eltérést mutatja. A mérési
eredményekből számított átlagos krisztallitméret és a diszlokációsűrűség a 7.6 ábrán
valamint a 7.5 táblázatban látható a diszlokációk típusát jellemző q paraméter értékeivel
együtt.
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UD_100

1,0
mérési adat
illesztett
eltérés

0,8

0,6
1

0,4

0,2

intenzitás eltérés

intenzitás (ö.e.)

10

0,1
0,0
20

40

60

80

100

120

140

2θ (°)

7.5 ábra: Szimmetrikusan hengerelt UD100-as mintán
mért intenzitás profilok

UD40

ND40

RD40

TD40

10

140
átlagos krisztallit méret
diszlokáció sûrûség

8

14

130
120

xterület (nm)

-2

UD100

diszlokáció sûrûség (10 m )

150

110

6

100
90

4

80
70

2

60
50

0

UD100

UD40

ND40

RD40

TD40

7.6 ábra: Szemcseméret és diszlokáció sűrűség,
szimmetrikusan és eltérő sebességgel hengerelt
mintákon.
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7.5 táblázat: Szimmetrikus és eltérő sebességű hengerlés. Átlagos
krisztallitméret, diszlokáció sűrűség és a diszlokációk típusát jellemző
q paraméter
Diszlokáció
Átlagos krisztallitméret
q
Alakítási út
sűrűség
(nm)
14
-2
(10 m )
alakítatlan
131±13
1,9±0
UD100
102±10
4,3±0,5
0,63±0.05
UD40
107±11
5,6±0,6
0,60±0.05
ND40
107±11
5,5±0,6
0,51±0.05
RD40
86±9
4,3±0,5
0,38±0.05
TD40
82±9
3,4±0,4
0,36±0.05
Visszaszórt elektron diffrakciós (EBSD) vizsgálatok
A hengerlés előtti, lágyított állapotú anyagról EBSD felvételeket készítettem. A hengerelt
mintadarabok kis szemcsemérete miatt, azokról nem tudtam ilyen módszerrel felvételt
készíteni. A 7.7 ábrán látszik a kiindulási mikroszerkezet orientáció térképe. A felvételen
láthatók a 100 µm körüli szemcsék.

7.7 ábra: EBSD orientáció-térkép, az alakítatlan anyag
szemcseméret vizsgálatához.

Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok
82

Elvégeztem a mikroszerkezet vizsgálatát a BAY-NANO Nanotechnológiai Kutatóintézet
transzmissziós elektronmikroszkópján készített felvétel elemzésével is. A felvételek a
hengerlési irányra merőleges síkban készültek, a szimmetrikusan (UD100) valamint az
eltérő sebességgel hengerelt, két legjobban eltérő viselkedésű minta az UD40 és TD40
darabokon. Mindhárom esetben világos mellett sötét látóterű felvételek is készültek. A
felvételek a 7.8 ábrán láthatóak. A pásztázó transzmissziós technikával készült felvételen
az anyagban megtalálható kiválások figyelhetőek meg (7.9 ábra).

a/1)

a/2)

b/1)
b/2)
7.8 ábra: A szimmetrikusan hengerelt UD100, és az eltérő sebességgel hengerelt UD40 valamint
TD40-es darabokról készült transzmissziós elektronmikroszkópos képek világos és sötét
látótérrel. a) UD100, b) UD40, c) TD40
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c/1)

c/2)

7.8 ábra (folytatás):A szimmetrikusan hengerelt UD100, és az eltérő sebességgel hengerelt UD40
valamint TD40-es darabokról készült transzmissziós elektronmikroszkópos képek világos és
sötét látótérrel. a) UD100, b) UD40, c) TD40

7.9 ábra: Az eltérő sebességgel hengerelt TD40-es darabról készült pásztázó transzmissziós
elektronmikroszkópos felvétel.

7.5

Diszkusszió

A szakítóvizsgálat eredményeiből megállapítható, hogy a szilárdsági tulajdonságok
tekintetében a szimmetrikus, valamint az eltérő sebességgel hengerelt darabok között
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nincs számottevő különbség. Mind az öt vizsgált esetben a lágyított állapothoz képest a
folyáshatár átlagosan 200%-kal, míg a szakítószilárdság 135%-kal nőtt. Ezzel szemben
lényeges eltérések adódtak a szívóssági mérőszámokban. A négy eltérő sebességű
hengerlési út közül az UD és ND utak szerint gyártott daraboknál mértem a legnagyobb
szakadási nyúlást, amelyhez képest az RD és a TD utaknál 25, illetve 48%-kal kisebb
értéket tapasztaltam. A fajlagos törési munka értékeiben az UD úthoz képest az ND, RD
és TD utaknál 9, 58 és 90%-os csökkenést tapasztaltam. Ebből megállapítható, hogy az
eltérő sebességű hengerlésnél az eltérő utaknak a szilárdsági tulajdonságokra nincs
számottevő hatásuk, viszont az anyag képlékeny viselkedését erősen befolyásolják.
A diszlokációsűrűség és a krisztallitméret vizsgálatából hasonló jellegű eredmények
adódtak. Az eltérő sebességű hengerlés esetén az UD és ND utaknál mind a
diszlokációsűrűség, mind az átlagos krisztallitméret szempontjából lényegében azonos
értékeket kaptam. Az UD és ND utakhoz viszonyítva az átlagos krisztallitméret az RD és
TD utak esetén 20 és 25%-kal, míg a diszlokációsűrűség 22 és 39%-kal kisebbnek adódott.
Megállapítható, hogy se az elvégzett mechanikai, se pedig a mikroszerkezeti vizsgálatok
eredményei nem mutattak ki jelentős eltérést az eltérő sebességű UD és ND hengerlési
utak között.
A röntgen diffrakciós eredmények azt mutatják, hogy mindegyik hengerelt
mintában több él, mint csavar diszlokáció van, mivel a q paraméter értéke minden
esetben 0,85-nél kisebb. A diszlokációs szerkezetnek ez az él jellege az eltérő sebességgel
hengerelt darabokban erősebb, mint a szimmetrikusan hengereltben. Az előbbiek közül a
TD valamint az RD út szerint alakított mintákban a legerősebb ez a karakter.
A 7075-ös alumínium ötvözetben jelen levő kiválásoknál (7.9 ábra) a diszlokációk
feltorlódnak az alakváltozás során. Ezeket az akadályokat az éldiszlokációk mászással,
míg a csavardiszlokációk keresztcsúszással tudják megkerülni. Szobahőmérsékleten a
diszlokációk mászása sokkal nehezebb, az éldiszlokációk mozgása jobban gátolt. Ez
magyarázhatja az RD40 és TD40-es minták csökkent alakváltozó képességét.
Elvégeztem a darabok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatát is. A
felvételeken jól látszik a kialakult finom, 400-500 nm-es szemcseméret. A STEM
felvételen jól megfigyelhetőek az 1-2 µm-es nagyságú kiválások az anyagban.
A mérési eredményekhez kapcsolódóan meg kell jegyezni néhány gondolatot. A
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mérési eredmények azt mutatják, hogy nem minden tulajdonság változott pozitív
irányba az eltérő sebességű hengerlés hatására. Ezért a képlékenyalakítást megfelelő
hőkezelési eljárásnak kell követni, amellyel a későbbi felhasználásnak megfelelő
mechanikai tulajdonságok beállíthatóak. Ennek a hőkezelésnek a hatása többek között a
hengerléssel kialakított mikroszerkezettől függ.
Vizsgálataim csak a képlékenyalakításra korlátozódtak, amik megmutatták, hogy az
eltérő sebességű hengerlés különböző alakítási útjai különböző mikroszerkezetet
eredményeznek. Az ezután szükséges hőkezelés hatását nem vizsgáltam. Az további
kutatás tárgya lehet, hogy a különböző utak szerint hengerelt darabok mechanikai
valamint mikroszerkezeti tulajdonságai hogyan változnak hőkezelés hatására.

7.6

Összefoglalás

A négy lépésben, UD, RD, ND és TD utak szerint eltérő sebességű hengerléssel alakított
Al 7075 alumínium ötvözet mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálata megmutatta, hogy
ezzel a technikával ultra-finomszemcsés mikroszerkezet állítható elő. A négy különböző
alakítási út jelentősen befolyásolja a kialakuló mikroszerkezetet és az anyag mechanikai
viselkedését.
A szilárdsági mérőszámok megközelítőleg azonosnak adódtak mind a négy út
esetén, míg a szívóssági mérőszámok az UD és ND utak esetén voltak a legnagyobbak, és
TD út esetén a legkisebbek. Az átlagos krisztallitméret és a diszlokációsűrűség az UD és
ND utak esetén volt a legnagyobb, a TD út esetén a legkisebb.
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8

Új tudományos eredmények

1. Kidolgoztam egy numerikus eljárást, amellyel végeselemes számítások
eredményeiből a kombinált Euler-Lagrange leírás alapján előállítható a folytonos
sebességmező és a sebesség gradiens mező összenyomhatatlan anyag kétdimenziós,
időben állandósult, áramlása esetén. A végeselemes számításokból eredő hibák (zaj)
hatásának kiküszöbölésére az áramvonalak előállításánál köbös simító spline
illesztést alkalmaztam. [III.].
◊

A hibák hatása a p simító paraméter értékének 0,7 és 0,9 közötti
megválasztásával megszüntethető anélkül, hogy az alakváltozás leírása
pontatlanná válna.

2. Kidolgoztam egy számítási módszert, amely alkalmas az alakító eljárások nemmonotonitásának számszerű jellemzésére, és kapcsolatba hozható az ultrafinomszemcsés anyag kialakulásával. A bevezetett υ 1 mennyiség értéke egységnyi
egyenértékű képlékeny
[I.][II.][III.][IV].

alakváltozás
t

ν 1 =∫ w − ω
0

esetén

d eq.
d max

a

0-2

intervallumban

változik.

⋅ dt

w - merevtest-szerű forgás szögsebességvektora,
ω - alakváltozási sebesség főirányainak forgásvektora
d eq. - egyenértékű alakváltozási sebesség, d max - legnagyobb egyenértékű alakváltozási sebesség

◊

Minél nagyobb υ 1 értéke annál jobban eltér az alakváltozási folyamat a
monotontól. Különböző mechanikai sémájú, de azonos alakváltozási mértékű
folyamatok közül υ 1 értéke az egyszerű nyírással megvalósuló deformációk
esetén a legnagyobb.

◊

Két képlékenyalakító folyamat közül, amelyiknél a υ 1 értéke nagyobb, kisebb
alakváltozás hatására várható az ultra-finomszemcsés szerkezet kialakulása.
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3. Kimutattam, hogy a szimmetrikus, valamint az UD, RD, ND és TD utak szerinti
eltérő sebességű hengerlés a nem-monotonitás szempontjából eltér egymástól. A
vizsgált négylépéses alakítás után ez az eltérés a keresztmetszet különböző pontjaiban
25-100%-ot ér el. [II.][III.].
◊

Az eltérő sebességű hengerlésre a szimmetrikushoz képest nagyobb
nem-monotonitás jellemző, valamint a υ 1 nem-monotonitási mérőszám
eloszlása a keresztmetszetben
egyenletesebb.

◊

a

többlépéses

hengerlés

után

Többlépéses eltérő sebességű hengerlés hatására a υ 1 nem-monotonitási
mérőszám eloszlása a keresztmetszetben az UD és ND utak esetén
aszimmetrikus, míg RD és TD utak esetén szimmetrikus.

4. Kimutattam, hogy a négy lépésben, az UD, ND, RD és TD utak szerint, eltérő
sebességű (10 ford./perc − 4 ford./perc) hengerléssel Al 7075 ötvözetben ultrafinom
(400-500 nm) szemcseszerkezet állítható elő. Megállapítottam továbbá, hogy a négy
különböző alakítási út jelentősen befolyásolja a kialakuló mikroszerkezetet és az
anyag mechanikai viselkedését.
◊

A szilárdsági mérőszámok megközelítőleg azonosak mind a négy út
esetén, míg a szívóssági mérőszámok az UD és ND utaknál a
legnagyobbak, és TD út esetén a legkisebbek.

◊

A diszlokációsűrűség az UD és ND utak esetén a legnagyobb 5,61014 és
5,51014 m-2, a TD út esetén a legkisebb 3,41014 m-2.
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10 Short abstract, summary of the theses

SEVERE PLASTIC DEFORMATION WITH ASYMMETRIC ROLLING
Kristóf Bobor
PhD theses

Short abstract

The method of severe plastic deformation (SPD) is one of the often used methods
to produce bulk ultra-fine grained materials. SPD is a procedure, whereby the structure
of the material changes from the initial coarse grained state to ultra-fine grained
structure. For these techniques shear deformation as well as the so-called non-monotonic
deformation are characteristic. The differential speed rolling is an SPD technique,
whereby the material is deformed by two rolls with equal diameter but different speed.
The investigation of the symmetrical and differential speed rolling of Al 7075
aluminium alloy was performed according to different deformation routes. The
microstructure and the mechanical properties of the materials produced in different
ways were studied.
A quantity and its calculation for the characterization of non-monotonity were
introduced, which allows the studying of forming processes in arbitrary coordinate
system. The value of this quantity is related to the evolution of ultra-fine grained
microstructure. In order to allow the use of this method in case of finite element
calculations, I developed a procedure based on the combined Euler-Lagrange
description.
Conventional and severe plastic deformation techniques were studied with
respect of non-monotonity using this method as well as the non-monotonity analysis of
the four step symmetric and differential speed rolling was performed.
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Theses

1. I introduced a numerical method based on the combined Euler-Lagrange description
wherewith the continuous velocity field and the velocity gradient field can be calculated
in case of steady state two dimensional flow of incompressible material. By the
calculation of the streamlines I applied cubic smoothing spline to eliminate the effect of
the errors (noise) from the finite element calculations.
•

The effect of the errors can be eliminated with choosing the p
smoothing parameter between 0.7 and 0.9 without to become the
description of the deformation inaccurate.

2. I introduced a calculation method, which is appropriate to quantitative
characterization of the monotonity of forming processes and related to the evolution of
ultra-fine grained microstructure. The value of the introduced υ 1 quantity is changing in
the 0-2 interval in case of unit equivalent plastic deformation.
t

ν 1 =∫ w − ω
0

d eq.
d max

⋅ dt

w - angular velocity vector of rigid body rotation,
ω - rotation vector of the principal axis of rate of deformation tensor
d eq. - equivalent strain rate, d max - highest values of equivalent strain rate

•

The higher the value of υ 1 is, the more the deformation process differs
from the monotonic one. From two deformation process with the same
amount of deformation, but different mechanical scheme, the value of
υ1 is the highest by those of which are realized through simple shear

•

deformation.
From two forming processes, whereat the value of υ1 is higher the
evolution of the ultra-fine grained microstructure can be expected by
smaller amount of deformation.

3. I proved that the symmetrical and differential speed rolling according to the routes
UD, RD, ND and TD differ from each other in the respect of non-monotonity. After the
investigated four-step rolling this difference reaches the 25-100% in different points of
the cross section.
◊

Compare to the symmetrical rolling, for the differential speed rolling
higher non-monotonity is characteristic, and the value of υ 1 is more
evenly distributed through the cross section after the multi-step rolling.
91

◊

After multi-step differential speed rolling, the distribution of the value of
υ 1 is symmetrical through the cross section in case of UD and ND routes
and asymmetrical in case of RD and TD routes.

4. I proved that througth four step differential speed rolling (10 rpm − 4 rpm) according
to the UD, ND, RD and TD routes in Al 7075 aluminium alloy an ultra-fine grained (400500 nm) microstructure can be produced. Furthermore I determined that the four
different deformation routes influence significantly the evolved microstructure and the
mechanical behavior of the material.
◊

The strength quantities are approximately equal for all four routes, while
the toughness was the highest for UD and ND routes and lowest for TD
route.

The dislocation density was the highest for UD and ND routes 5,61014 and 5,51014
m-2, and the lowest for TD route 3,41014 m-2.
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12 Mellékletek

12.1 ábra: A végeselemes számításokhoz felhasznált
Al7075 alumínium ötvözet folyásgörbéi különböző
alakváltozási sebesség mellett.
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12.1 táblázat: Szűkülő csatornában történő anyagáramlás
végeselemes vizsgálatának eredményei. Alakváltozások és
MNM értékek a keresztmetszet különböző pontjaiban, a
középponttól t0 távolságra

keresztmetszet
(%)
6,2
18,7
25
31,2
37,5
43,7
46,8
50
53,1
56,2
62,5
68,7
75
81,2
93,7

ε
(-)
0,37
0,34
0,35
0,35
0,35
0,35
0,33
0,33
0,33
0,35
0,35
0,35
0,35
0,34
0,37

ν1
(-)
0,44
0,22
0,20
0,22
0,20
0,20
0,17
0
0,17
0,20
0,20
0,22
0,20
0,22
0,44

ν2
(-)
0,41
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,14
0
0,14
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,41

12.2 táblázat: Csavarás és súrlódás nélküli zömítés,
alakváltozás és MNM értékek

v0
ω0
ε (-)
0
0,5
1
1,5
2

0
1

0,25
0,75

0
0,42
0,86
1,3
1,75

0
0,41
0,79
1,15
1,47

0,5
0,5
ν1= ν2
0
0,37
0,69
0,94
1,16

0,75
0,25

1
0

0
0,29
0,50
0,66
0,80

0
0
0
0
0
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Csavarás és zömítés nem-monotonitás számításaihoz használt
MAPLE programkód:
restart;
with(LinearAlgebra);
v:=Vector([1/2*x1*v0/(h0-v0*t),omega0*x1/(h0-v0*t)*x3,-x3*v0/(h0-v0*t)]);
L:=Matrix([
[diff(v[1],x1),(1/x1)*diff(v[1],x2)-v[2]/x1,diff(v[1],x3)],
[diff(v[2],x1),(1/x1)*diff(v[2],x2)+v[1]/x1,diff(v[2],x3)],
[diff(v[3],x1),(1/x1)*diff(v[3],x2),diff(v[3],x3)]]);
L_trans:=Transpose(L):
diff_v:=Vector([ diff(v[1],t),diff(v[2],t),diff(v[3],t)]):
gradv_v:=MatrixVectorMultiply(L,v):
a:=simplify(Vector([diff_v[1]+gradv_v[1],diff_v[2]+gradv_v[2],diff_v[3]+gradv_v
[3]]));
M:=Matrix([
[diff(a[1],x1),(1/x1)*diff(a[1],x2)-a[2]/x1,diff(a[1],x3)],
[diff(a[2],x1),(1/x1)*diff(a[2],x2)+a[1]/x1,diff(a[2],x3)],
[diff(a[3],x1),(1/x1)*diff(a[3],x2),diff(a[3],x3)]]);
d_pre:=MatrixAdd(M,MatrixMatrixMultiply(L,L),1,-1):
d_pre_trans:=Transpose(d_pre):
d_pont:=1/2*(d_pre+d_pre_trans);
d:=1/2*(L+L_trans);
w:=1/2*(L-L_trans):
omega:=simplify(Vector([w[3,2],w[1,3],w[2,1]]));
lambda:=[solve(CharacteristicPolynomial(d,lambd)=0,lambd)];
I1:=simplify(lambda[1]+lambda[2]+lambda[3]);
I2:=simplify(lambda[2]*lambda[3]+lambda[1]*lambda[3]+lambda[1]*lambda[2]);
I3:=simplify(lambda[1]*lambda[2]*lambda[3]);
Delta2:=simplify(18*I1*I2*I3+I1^2*I2^2-4*I1^3*I3-4*I2^3-27*I3^2);
A:=6*I1*I3-5*I1^2*I2+I1^4+4*I2^2:
B:=4*I1*I2-I1^3-9*I3:
C:=I1^2-3*I2:
DpontD:=MatrixMatrixMultiply(d_pont,d);
DDpont:=MatrixMatrixMultiply(d,d_pont);
DpontD2:=MatrixMatrixMultiply(d_pont,d^2);
D2Dpont:=MatrixMatrixMultiply(d^2,d_pont);
DDpontD2:=MatrixMatrixMultiply(d, DpontD2 );
D2DpontD:=MatrixMatrixMultiply(d^2, DpontD );
Omega_a:=simplify((A*(DpontD-DDpont)+B*(DpontD2-D2Dpont)+C*(DDpontD2D2DpontD))/Delta2);
Omega_b:=simplify((DpontD-DDpont)/C);
Omega_c:=Matrix([[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]);
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if lambda[1]<>lambda[2] and lambda[2]<>lambda[3] and lambda[3]<>lambda[1] then
Omega_matrix:=Omega_a;
else
if lambda[1]=lambda[2] and lambda[2]=lambda[3] and lambda[1]=0 then
Omega_matrix:=Omega_c;
else
Omega_matrix:=Omega_b;
end if;
end if;
d_HMH:=sqrt(2)/3*sqrt((d[1,1]-d[2,2])^2+(d[2,2]-d[3,3])^2+(d[1,1]d[3,3])^2+6*(d[1,2]^2+d[2,3]^2+d[1,3]^2));
Omega:=simplify(Vector([Omega_matrix[3,2],Omega_matrix[1,3],Omega_matrix[2,1]])
);
beta:=simplify(evalf(omega-Omega)):
abs_beta:=simplify(sqrt(beta[1]^2+beta[2]^2+beta[3]^2)):
-------------------------------------mozgasfuggveny behelyettesítése--------beta_referenc:=simplify(subs({x1=(-h0)^(1/2)*X1/(h0+v0*t)^(1/2),x2=(omega0*X3*t+X2*h0)/h0,x3=-X3/h0*(-h0+v0*t)},beta)):
abs_beta_referenc:=simplify(subs({x1=(-h0)^(1/2)*X1/(h0+v0*t)^(1/2),x2=(omega0*X3*t+X2*h0)/h0,x3=-X3/h0*(-h0+v0*t)},abs_beta)):
d_sajatertkek_referenc:=simplify(subs({x1=(-h0)^(1/2)*X1/(h0+v0*t)^(1/2),x2=(omega0*X3*t+X2*h0)/h0,x3=-X3/h0*(-h0+v0*t)},d_sajatertkek));
d_HMH_referenc:=simplify(subs({x1=(-h0)^(1/2)*X1/(h0+v0*t)^(1/2),x2=(omega0*X3*t+X2*h0)/h0,x3=-X3/h0*(-h0+v0*t)},d_HMH));
-------------------------------------integrálás-------------X1:=5:
X2:=0:
X3:=0:
t_vege:=9.35:
h0:=10:
v0:=0.75:
omega0:=0.25:
phi:=evalf(int(d_HMH_referenc,t=0..t_vege));
if v0<=0 then
d_max:=evalf(subs(t=t_vege,d_HMH_referenc));
else
d_max:=evalf(subs(t=0,d_HMH_referenc));
end if;
mu3:=evalf(int(abs_beta_referenc*d_HMH_referenc,t=0..t_vege)/d_max);
mu4:=Vector(3):
mu4[1]:=evalf(int(beta_referenc[1]*d_HMH_referenc,t=0..t_vege)/d_max):
mu4[2]:=evalf(int(beta_referenc[2]*d_HMH_referenc,t=0..t_vege)/d_max):
mu4[3]:=evalf(int(beta_referenc[3]*d_HMH_referenc,t=0..t_vege)/d_max):
mu4;
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Szimmetrikus és eltérő sebességű síkhengerlés nemmonotonitás számításaihoz használt MAPLE programkód
(analitikus modell):
restart;
with(plots):
with(LinearAlgebra):
with(FileTools):
v sebességmező
psi:=0.5:
H0:=10:
H1:=8:
omega1:=1:
omega2:=2:
R:=70:
v0:=38:
alpha:=evalf(arccos(1-((H0-H1)/2)/R)):
Hx:=H1+2*R-2*sqrt(R^2-x1^2):
diff_Hx_x:=diff(Hx,x1):
v:=Vector([-v0*H0/Hx*(1-2*a_*x2/H1*(1-beta*Hx/H0)),-v0*H0*(
a_*x2/H1^2)-a_/(2*H1)*(1/2-beta*Hx/H0))*diff_Hx_x,0]);

x2/Hx^2*(1-

beta:=(2/3*H0/H1*(1+H1/H0+(H1/H0)^2)(1+H1/H0))/(H0/(2*Hc)*(1+H1/H0)*(1+(H1/H0)^2)-2/3*(1+H1/H0+(H1/H0)^2)):
Hc := 1/2*(HA+HB):
HA := sqrt(omega2/omega1)*B_:
HB := sqrt(omega1/omega2)*B_:
B_ := sqrt(H0*H1)*(H1/H0)^(alpha/(2*psi))*exp(-alpha^2/(16*psi)):
a_ := alpha*psi*(HA-HB)/(H1*K):
K := (H0^2-H1^2)/(2*H1^2)+2*beta*(H0^3-H1^3)/(3*H1^2*H0):
F:=(H0^2-H1^2)/(2*H1^2)-2*beta*(H0^3-H1^3)/(3*H1^2*H0)+beta^2*(H0^4H1^4)/(4*H1^2*H0^2):
XA:=.5000000000/omega1*(1.*omega1*(omega2*H0*H1*(H1/H0)^(arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.1250000000*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)2.*(omega2/omega1)^(1/2)*(H0*H1)^(1/2)*(H1/H0)^(.5000000000*arccos(.5000000000*
(2.*R-1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.6250000000e-1*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)*H1*omega14.*(omega2/omega1)^(1/2)*(H0*H1)^(1/2)*(H1/H0)^(.5000000000*arccos(.5000000000*
(2.*R-1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.6250000000e-1*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)*R*omega1+H1^2*omega1+4.*H1*R*omega1))^(1/2):
XB:=.5000000000/omega2*(1.*omega2*(omega1*H0*H1*(H1/H0)^(arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.1250000000*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)2.*(omega1/omega2)^(1/2)*(H0*H1)^(1/2)*(H1/H0)^(.5000000000*arccos(.5000000000*
(2.*R-1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.6250000000e-1*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)*H1*omega24.*(omega1/omega2)^(1/2)*(H0*H1)^(1/2)*(H1/H0)^(.5000000000*arccos(.5000000000*
(2.*R-1.*H0+H1)/R)/psi)*exp(-.6250000000e-1*arccos(.5000000000*(2.*R1.*H0+H1)/R)^2/psi)*R*omega2+H1^2*omega2+4.*H1*R*omega2))^(1/2):
l:=evalf(R*sin(alpha)):
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L beolvasása (analítikus)
L_analitikus:=simplify(Matrix([
[diff(v[1],x1),diff(v[1],x2),diff(v[1],x3)],
[diff(v[2],x1),diff(v[2],x2),diff(v[2],x3)],
[diff(v[3],x1),diff(v[3],x2),diff(v[3],x3)]])):
L_trans:=Transpose(L_analitikus):
Gyorsulásmező
diff_v:=Vector([ diff(v[1],t),diff(v[2],t),diff(v[3],t)]):
gradv_v:=MatrixVectorMultiply(L_analitikus,v):
a:=Vector([diff_v[1]+gradv_v[1],diff_v[2]+gradv_v[2],diff_v[3]+gradv_v[3]]):
Gyorsulás gradiens és D_pont
M_analitikus:=simplify(Matrix([
[diff(a[1],x1),diff(a[1],x2),diff(a[1],x3)],
[diff(a[2],x1),diff(a[2],x2),diff(a[2],x3)],
[diff(a[3],x1),diff(a[3],x2),diff(a[3],x3)]])):
d_pre:=MatrixAdd(M_analitikus,MatrixMatrixMultiply(L_analitikus,L_analitikus),1
,-1):
d_pre_trans:=Transpose(d_pre):
d_pont_analitikus:=1/2*(d_pre+d_pre_trans):
D és W
d_analitikus:=simplify(1/2*(L_analitikus+L_trans)):
w_analitikus:=simplify(1/2*(L-L_trans)):
omega_analitikus:=simplify(Vector([w_analitikus[3,2],w_analitikus[1,3],w_analit
ikus[2,1]])):
lepesszam:=100:
ido:=0.31:
delta_t:=ido/lepesszam:
X0:=l;
Y0:=-5;
Z0:=0:
D és D_pont beolvasása (numerikus)
d:=array(1..3,1..3,1..lepesszam):
d_pont:=array(1..3,1..3,1..lepesszam):
w:=array(1..3,1..3,1..lepesszam):
r:=array(1..3,1..lepesszam):
t:=0;
x1:=X0:
x2:=Y0:
x3:=Z0:
for k from 1 to lepesszam do
for i from 1 to 9 do
elsoindex:=iquo(i-1,3)+1;
masodikindex:=irem(i-1,3)+1;
d[elsoindex,masodikindex,k]:=
d_analitikus[elsoindex,masodikindex];
d_pont[elsoindex,masodikindex,k]:=
d_pont_analitikus[elsoindex,masodikindex];
w[elsoindex,masodikindex,k]:=
w_analitikus[elsoindex,masodikindex];
end do;
r[1,k]:=x1: # helykoordináták
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r[2,k]:=x2: # helykoordináták
r[3,k]:=x3: # helykoordináták
t:=t+delta_t;
x1:=x1+delta_t*evalf(v[1]):
x2:=x2+delta_t*evalf(v[2]):
x3:=x3+delta_t*evalf(v[3]):
end do:
d_pont[1,1,10];
lep:=lepesszam;
r[1,lep];
r[2,lep];
r[3,lep];
kep5:=plot(0.5*H1+R-sqrt(R^2-X^2),X=0..l,thickness=2):
kep6:=plot(-0.5*H1-R+sqrt(R^2-X^2),X=0..l,thickness=2):
kep4:=pointplot([seq([r[1,aa],r[2,aa]],aa=1..lepesszam)],connect=true,color=blu
e,thickness=2):
display({kep4,kep5,kep6},scaling=constrained);
Omega szamitasa
D_matrix:=Matrix([[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]):
D_pont_matrix:=Matrix([[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]):
for k from 1 to lepesszam do
for i from 1 to 9 do
elsoindex:=iquo(i-1,3)+1;
masodikindex:=irem(i-1,3)+1;
D_matrix[elsoindex,masodikindex]:=d[elsoindex,masodikindex,k];
D_pont_matrix[elsoindex,masodikindex]:= d_pont[elsoindex,masodikindex,k];
end do;
lambda:=simplify([solve(CharacteristicPolynomial(D_matrix,lambd)=0,lambd)]);
I1:=simplify(lambda[1]+lambda[2]+lambda[3]);
I2:=simplify(lambda[2]*lambda[3]+lambda[1]*lambda[3]+lambda[1]*lambda[2]);
I3:=simplify(lambda[1]*lambda[2]*lambda[3]);
Delta2 := 18*I1*I2*I3+I1^2*I2^2-4*I1^3*I3-4*I2^3-27*I3^2:
A:=6*I1*I3-5*I1^2*I2+I1^4+4*I2^2:
B:=4*I1*I2-I1^3-9*I3:
C:=I1^2-3*I2:
DpontD:=MatrixMatrixMultiply(D_pont_matrix,D_matrix):
DDpont:=MatrixMatrixMultiply(D_matrix,D_pont_matrix):
DpontD2:=MatrixMatrixMultiply(D_pont_matrix,D_matrix^2):
D2Dpont:=MatrixMatrixMultiply(D_matrix^2,D_pont_matrix):
DDpontD2:=MatrixMatrixMultiply(D_matrix, DpontD2 ):
D2DpontD:=MatrixMatrixMultiply(D_matrix^2, DpontD ):
Omega_a:=simplify((A*(DpontD-DDpont)+B*(DpontD2-D2Dpont)+C*(DDpontD2D2DpontD))/Delta2):
Omega_b:=simplify((DpontD-DDpont)/C):
Omega_c:=Matrix([[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]):
if lambda[1]<>lambda[2] and lambda[2]<>lambda[3] and lambda[3]<>lambda[1] then
Omega_:=Omega_a;
else
if lambda[1]=lambda[2] and lambda[2]=lambda[3] and lambda[1]=0 then
Omega_:=Omega_c;
else
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Omega_:=Omega_b;
end if;
end if;
for i from 1 to 9 do
elsoindex:=iquo(i-1,3)+1;
masodikindex:=irem(i-1,3)+1;
Omega_matrix[elsoindex,masodikindex,k]:= Omega_[elsoindex,masodikindex];
end do;
end do:
Egyenerteku alakvaltozasi sebesseg
d_equiv:=array(1..lepesszam):
for k from 1 to lepesszam do
d_equiv[k]:=evalf(sqrt(2)/3*sqrt((d[1,1,k]-d[2,2,k])^2+(d[2,2,k]d[3,3,k])^2+(d[1,1,k]-d[3,3,k])^2+6*(d[1,2,k]^2+d[2,3,k]^2+d[1,3,k]^2)));
end do:
matrix --> vektor átírás
omega:=array(1..3,1..lepesszam);
Omega:=array(1..3,1..lepesszam);
for k from 1 to lepesszam do
omega[1,k]:=w[3,2,k];
omega[2,k]:=w[1,3,k];
omega[3,k]:=w[2,1,k];
Omega[1,k]:=Omega_matrix[3,2,k];
Omega[2,k]:=Omega_matrix[1,3,k];
Omega[3,k]:=Omega_matrix[2,1,k];
end do:
Beta
beta:=array(1..3,1..lepesszam);
for k from 1 to lepesszam do
for i from 1 to 3 do
beta[i,k]:=omega[i,k]-Omega[i,k]
end do;
end do;
maximalis egyenerteku alakvaltozati sebesseg,
d_max:=max(seq(d_equiv[k],k=1..lepesszam));
Nem monotonitas meroszamainak szamitasai
NM értékek: mu1
mu1:=0:
for k from 1 to lepesszam do
beta_absolut:=sqrt(beta[1,k]^2+beta[2,k]^2+beta[3,k]^2);
mu1:=mu1+beta_absolut*delta_t;
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end do:
mu1;
NM értékek: mu2
mu2:=0:
mu2x:=0:
mu2y:=0:
mu2z:=0:
for k from 1 to lepesszam do
mu2x:=mu2x+beta[1,k]*delta_t;
mu2y:=mu2y+beta[2,k]*delta_t;
mu2z:=mu2z+beta[3,k]*delta_t;
end do:
mu2:=sqrt(mu2x^2+mu2y^2+mu2z^2);
Egyenerteku alakvaltozas
fi_equiv:=0:
for k from 1 to lepesszam do
fi_equiv:=fi_equiv+d_equiv[k]*delta_t;
end do:
fi_equiv;
d_max:=max(seq(d_equiv[p],p=1..lepesszam));
MNM értékek: nu1 (accu)
nu1:=0:
for k from 1 to lepesszam-hatar do
beta_absolut:=sqrt(beta[1,k]^2+beta[2,k]^2+beta[3,k]^2);
nu1:=nu1+beta_absolut*(d_equiv[k]/d_max)*delta_t;
end do:
nu1;
MNM értékek: nu2
nu2:=0:
nu2x:=0:
nu2y:=0:
nu2z:=0:
for k from 1 to lepesszam-hatar do
nu2x:=nu2x+beta[1,k]*(d_equiv[k]/d_max)*delta_t;
nu2y:=nu2y+beta[2,k]*(d_equiv[k]/d_max)*delta_t;
nu2z:=nu2z+beta[3,k]*(d_equiv[k]/d_max)*delta_t;
end do:
nu2x;
nu2y;
nu2z;
nu2:=sqrt(nu2x^2+nu2y^2+nu2z^2);
Összefoglalva:
fi_equiv:=fi_equiv;
mu1:=mu1;
mu2:=mu2;
nu1:=nu1;
nu2:=nu2;
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Könyöksajtolás nem-monotonitás
MAPLE programkód:

számításaihoz

használt

...eddig az előző kóddal azonos…
PROGRAM
v sebességmezõ megadása
v:=Vector([0,v0*cosinus_theta0,0]);
L beolvasása (analítikus)

L_analitikus:=Matrix([
[diff(v[1],x1),(1/x1)*diff(v[1],x2)-v[2]/x1,diff(v[1],x3)],
[diff(v[2],x1),(1/x1)*diff(v[2],x2)+v[1]/x1,diff(v[2],x3)],
[diff(v[3],x1),(1/x1)*diff(v[3],x2),diff(v[3],x3)]]);
kezdeti pont + paraméterek megadása
lepesszam:=100:
theta0:=evalf(15*Pi/180);
cosinus_theta0 := cos(theta0);
X0:=3:
Y0:=theta0:
Z0:=0:
v0:=1:
delta_t:=(0.5*Pi*X0-2*X0*theta0)/(v0*lepesszam);
L beolvasása

...ettől kezdve az előző kóddal azonos…
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Nem-monotonitás

számításaihoz

használt

MATLAB

programkód, KEL módszerhez (végeselemes modell):
clear
clf
x_displ_file =
fopen('D:\PhD\MSC\Hengerles\DSR_ESR\DSR\dsr2_nodes\dsr2_displx.dat');
%adatfájlok helye
y_displ_file =
fopen('D:\PhD\MSC\Hengerles\DSR_ESR\DSR\dsr2_nodes\dsr2_disply.dat');
y0_node(45)=-3.4125;
koordinátái
y0_node(44)=3.4125;
y0_node(43)=-3.2375;
y0_node(42)=3.2375;
y0_node(41)=-2.975;
y0_node(40)=-2.625;
y0_node(39)=-2.275;
y0_node(38)=-1.925;
y0_node(37)=-1.575;
y0_node(36)=-1.225;
y0_node(35)=-0.875;
y0_node(34)=-0.525;
y0_node(33)=-0.175;
y0_node(32)=0.175;
y0_node(31)=0.525;
y0_node(30)=0.875;
y0_node(29)=1.225;
y0_node(28)=1.575;
y0_node(27)=1.925;
y0_node(26)=2.275;
y0_node(25)=2.625;
y0_node(24)=2.975;
y0_node(23)=3.5;
y0_node(22)=-3.5;
y0_node(21)=-3.325;
y0_node(20)=3.325;
y0_node(19)=-3.15;
y0_node(18)=-2.45;
y0_node(17)=-1.75;
y0_node(16)=-1.05;
y0_node(15)=-0.35;
y0_node(14)=0.35;
y0_node(13)=1.05;
y0_node(12)=1.75;
y0_node(11)=2.45;
y0_node(10)=3.15;
y0_node(9)=-2.8;
y0_node(8)=-2.1;
y0_node(7)=-1.4;
y0_node(6)=-0.7;

% az egymás utáni csomópontok kezdeti Y0
% abban a sorrendben ahogyan a fájlokban vannak
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y0_node(5)=0;
y0_node(4)=0.7;
y0_node(3)=1.4;
y0_node(2)=2.1;
y0_node(1)=2.8;
y0_sorban=sort(y0_node);
pontok_szama = 45;
lepesszam = 191;
delta_t = 0.004;
v0=30;
pont=13;
parameter = 0.9;
tol=30;
szamolja:
ig=120; %lepesszam-2;

%sorba rendezve az Y0 koordináta szerint

%idolepes
%belepo sebsseg
%ebben a pontban vizsgálódunk
%simítás paramétere (1 - nincs simítás)
% a mennyiségeket ezek kozott az lépések között

szog_limit_fokban=45;
%főirányok forgásának számításához paraméterek
szog_limit=cos(szog_limit_fokban*pi/180);
kulombseg_limit=1.14;

r_node_x_rendezettlen = [];
%elso index node száma, második index
lepesszam -- r_node_x(1..pontok_szama,1..lepesszam)
r_node_y_rendezettlen = [];
%/-----------------------------------------------------------------%+ adatok beolvasasa
+
%\-----------------------------------------------------------------for j=1:3
textscan(x_displ_file, '%s', 1);
textscan(y_displ_file, '%s', 1);
end
for i=1:pontok_szama
for j=1:14
textscan(x_displ_file, '%s', 1);
textscan(y_displ_file, '%s', 1);
end
for j=1:lepesszam
textscan(x_displ_file, '%f', 1);
textscan(y_displ_file, '%f', 1);
r_node_x_rendezettlen(i,j) =
cell2mat(textscan(x_displ_file, '%f', 1));
r_node_y_rendezettlen(i,j) = y0_node(i) +
cell2mat(textscan(y_displ_file, '%f', 1));
end
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ adatok sorba rendezése
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:pontok_szama
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for j=1:pontok_szama
if y0_sorban(i)==y0_node(j)
for k=1:lepesszam
r_node_x(i,k)= r_node_x_rendezettlen(j,k);
r_node_y(i,k)= r_node_y_rendezettlen(j,k);
end
break
end
end
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ egyenkozusites
+
%+
%+ (csak egyenközű pontokra lehet simító szplájn illeszteni)
+
%\-----------------------------------------------------------------% interpolalo spline az aramvonalakra
for i=1:pontok_szama
aramvonal_spline(i) = spapi(3,r_node_x(i,:),r_node_y(i,:));
end
for j=1:lepesszam
x_egyenkozu(j)=r_node_x(1,j);
end
[YY,xx]=ndgrid(y0_sorban,x_egyenkozu);
for i=1:pontok_szama
for j=1:lepesszam
yy(i,j)=fnval(aramvonal_spline(i),x_egyenkozu(j));
end
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ simito szplajn illesztes
+
%\-----------------------------------------------------------------fi=csaps({y0_sorban,x_egyenkozu},yy,parameter);
%köbös simító szplájn
%/-----------------------------------------------------------------%+ simito derivaltak kiszamitasa
+
%\-----------------------------------------------------------------fi_Y=fnder(fi,[1,0]);
fi_x=fnder(fi,[0,1]);
fi_YY=fnder(fi,[2,0]);
fi_xx=fnder(fi,[0,2]);
fi_Yx=fnder(fi,[1,1]);
%/-----------------------------------------------------------------%+ szplajn feluletek plottolasa
+
%\-----------------------------------------------------------------figure(1);
hold on
fnplt(fi)
for i=1:pontok_szama
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for j=1:lepesszam
plot3(y0_sorban(i),r_node_x(i,j),r_node_y(i,j),'+b')
end
end
hold off
%/-----------------------------------------------------------------%+ sebgrad komponensek kiszamitasa a valaszott pontban
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:lepesszam-2
f_Y=fnval(fi_Y,[y0_sorban(pont);r_node_x(pont,i)]);
f_x=fnval(fi_x,[y0_sorban(pont);r_node_x(pont,i)]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y0_sorban(pont);r_node_x(pont,i)]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y0_sorban(pont);r_node_x(pont,i)]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y0_sorban(pont);r_node_x(pont,i)]);
L(1,1,i)=-v0*f_Yx/(f_Y^2);
L(1,2,i)=v0*f_YY/(f_Y^3);
L(1,3,i)=0;
L(2,1,i)=v0*(f_YY*f_x^2-2*f_Yx*f_x*f_Y+f_xx*f_Y^2)/(f_Y^3);
L(2,2,i)=v0*(f_Yx*f_Y-f_YY*f_x)/(f_Y^3);
L(2,3,i)=0;
L(3,1,i)=0;
L(3,2,i)=0;
L(3,3,i)=0;
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ gorsulas grad komponensek kiszamitasa a valaszott pontban
%\------------------------------------------------------------------

+

dx=(x_egyenkozu(10)-x_egyenkozu(9))/5;
dy=(y0_sorban(10)-y0_sorban(9))/5;
for i=1:lepesszam-2
x_koo=r_node_x(pont,i)+dx/2;
y_koo=y0_sorban(pont);
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ax_plusz_x = -v0*1/(f_Y)*v0*f_Yx/(f_Y^2)+v0*f_x/(f_Y)*v0*f_YY/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i)-dx/2;
y_koo=y0_sorban(pont);
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ax_minusz_x = -v0*1/(f_Y)*v0*f_Yx/(f_Y^2)+v0*f_x/(f_Y)*v0*f_YY/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i);
y_koo=y0_sorban(pont)+dy/2;
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ax_plusz_y = -v0*1/(f_Y)*v0*f_Yx/(f_Y^2)+v0*f_x/(f_Y)*v0*f_YY/(f_Y^3);
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x_koo=r_node_x(pont,i);
y_koo=y0_sorban(pont)-dy/2;
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ax_minusz_y = -v0*1/(f_Y)*v0*f_Yx/(f_Y^2)+v0*f_x/(f_Y)*v0*f_YY/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i)+dx/2;
y_koo=y0_sorban(pont);
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ay_plusz_x = v0*1/(f_Y)*v0*(f_YY*f_x^2-2*f_Yx*f_x*f_Y+f_xx*f_Y^2)/(f_Y^3)v0*f_x/(f_Y)*v0*(f_Yx*f_Y-f_YY*f_x)/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i)-dx/2;
y_koo=y0_sorban(pont);
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ay_minusz_x = v0*1/(f_Y)*v0*(f_YY*f_x^2-2*f_Yx*f_x*f_Y+f_xx*f_Y^2)/(f_Y^3)v0*f_x/(f_Y)*v0*(f_Yx*f_Y-f_YY*f_x)/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i);
y_koo=y0_sorban(pont)+dy/2;
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ay_plusz_y = v0*1/(f_Y)*v0*(f_YY*f_x^2-2*f_Yx*f_x*f_Y+f_xx*f_Y^2)/(f_Y^3)v0*f_x/(f_Y)*v0*(f_Yx*f_Y-f_YY*f_x)/(f_Y^3);
x_koo=r_node_x(pont,i);
y_koo=y0_sorban(pont)-dy/2;
f_Y=fnval(fi_Y,[y_koo;x_koo]);
f_x=fnval(fi_x,[y_koo;x_koo]);
f_YY=fnval(fi_YY,[y_koo;x_koo]);
f_xx=fnval(fi_xx,[y_koo;x_koo]);
f_Yx=fnval(fi_Yx,[y_koo;x_koo]);
ay_minusz_y = v0*1/(f_Y)*v0*(f_YY*f_x^2-2*f_Yx*f_x*f_Y+f_xx*f_Y^2)/(f_Y^3)v0*f_x/(f_Y)*v0*(f_Yx*f_Y-f_YY*f_x)/(f_Y^3);
M(1,1,i)=(ax_plusz_x-ax_minusz_x)/dx;
M(1,2,i)=(ax_plusz_y-ax_minusz_y)/dy;
M(1,3,i)=0;
M(2,1,i)=(ay_plusz_x-ay_minusz_x)/dx;
M(2,2,i)=(ay_plusz_y-ay_minusz_y)/dy;
M(2,3,i)=0;
M(3,1,i)=0;
M(3,2,i)=0;
M(3,3,i)=0;
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ Sebgrad plottolasa
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:lepesszam-2
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L_plot_1(i)=L(1,1,i);
L_plot_2(i)=L(1,2,i);
L_plot_3(i)=L(2,1,i);
L_plot_4(i)=L(2,2,i);
end
figure(7);
hold on
plot(L_plot_1,'r')
plot(L_plot_2,'b')
plot(L_plot_3,'g')
plot(L_plot_4,'r')
hold off
%/-----------------------------------------------------------------%+ w es d matrixok kiszamitasa
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:lepesszam-2
L_matrix=L(:,:,i);
d_matrix=1/2*(L_matrix+transpose(L_matrix));
omega_matrix=1/2*(L_matrix-transpose(L_matrix));
for j=1:3
for k=1:3
d(j,k,i)=d_matrix(j,k);
end
end
for j=1:3
for k=1:3
w(j,k,i)=omega_matrix(j,k);
end
end
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ Egyenerteku alakvaltozasi sebesseg
+
%\-----------------------------------------------------------------for k=1 : lepesszam-2
d_equiv(k)=sqrt(2)/3*sqrt((d(1,1,k)-d(2,2,k))^2+(d(2,2,k)d(3,3,k))^2+(d(1,1,k)-d(3,3,k))^2+6*(d(1,2,k)^2+d(2,3,k)^2+d(1,3,k)^2));
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ d pont
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:lepesszam-2
D_pont(1,1,i)=
M(1,1,i)-L(1,1,i)^2-L(1,2,i)*L(2,1,i) ;
D_pont(1,2,i)=
1/2*M(1,2,i)-1/2*L(1,1,i)*L(1,2,i)1/2*L(1,2,i)*L(2,2,i)+1/2*M(2,1,i)-1/2*L(2,1,i)*L(1,1,i)-1/2*L(2,2,i)*L(2,1,i)
;
D_pont(1,3,i)=
0;
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D_pont(2,1,i)=
1/2*M(1,2,i)-1/2*L(1,1,i)*L(1,2,i)1/2*L(1,2,i)*L(2,2,i)+1/2*M(2,1,i)-1/2*L(2,1,i)*L(1,1,i)-1/2*L(2,2,i)*L(2,1,i)
;
D_pont(2,2,i)=
M(2,2,i)-L(1,2,i)*L(2,1,i)-L(2,2,i)^2;
D_pont(2,3,i)=
0;
D_pont(3,1,i)= 0;
D_pont(3,2,i)= 0;
D_pont(3,3,i)= 0;
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ Omega vektor kulombsege
+
%\-----------------------------------------------------------------%%
for i=1:lepesszam-2

lambda=eig(d_matrix);
I1=lambda(1)+lambda(2)+lambda(3);
I2=lambda(1)*lambda(2)+lambda(1)*lambda(3)+lambda(2)*lambda(3);
I3=lambda(1)*lambda(2)*lambda(3);
Delta2 = 18*I1*I2*I3+I1^2*I2^2-4*I1^3*I3-4*I2^3-27*I3^2;
A=6*I1*I3-5*I1^2*I2+I1^4+4*I2^2;
B=4*I1*I2-I1^3-9*I3;
C=I1^2-3*I2;

DpontD(1,1)=
DpontD(1,2)=
DpontD(1,3)=

D_pont(1,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(1,2,i)*d(2,1,i) ;
D_pont(1,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(1,2,i)*d(2,2,i) ;
0;

DpontD(2,1)=
DpontD(2,2)=
DpontD(2,3)=

D_pont(2,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(2,2,i)*d(2,1,i)
D_pont(2,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(2,2,i)*d(2,2,i);
0;

DpontD(3,1)=
DpontD(3,2)=
DpontD(3,3)=

0;
0;
0;

DDpont(1,1)=
DDpont(1,2)=
DDpont(1,3)=

D_pont(1,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(2,1,i)*d(1,2,i) ;
D_pont(1,2,i)*d(1,1,i)+D_pont(2,2,i)*d(1,2,i) ;
0;

DDpont(2,1)=
DDpont(2,2)=
DpontD(2,3)=

D_pont(1,1,i)*d(2,1,i)+D_pont(2,1,i)*d(1,2,i)
D_pont(1,2,i)*d(2,1,i)+D_pont(2,2,i)*d(2,2,i);
0;

DDpont(3,1)=
DDpont(3,2)=
DDpont(3,3)=

;

;

0;
0;
0;
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DpontD2(1,1)=
D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(1,2,i)*(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d
(2,2,i)*d(2,1,i));
DpontD2(1,2)=
D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))+D_pont(1,2,i)*(d(1,2,i)*d(2
,1,i)+d(2,2,i)^2);
DpontD2(1,3)=
0;
DpontD2(2,1)=
D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(2,2,i)*(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d
(2,2,i)*d(2,1,i)) ;
DpontD2(2,2)=
D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))+D_pont(2,2,i)*(d(1,2,i)*d(2
,1,i)+d(2,2,i)^2);
DpontD2(2,3)=
0;
DpontD2(3,1)=
DpontD2(3,2)=
DpontD2(3,3)=

0;
0;
0;

D2Dpont(1,1)=
D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d
(1,2,i)*d(2,2,i));
D2Dpont(1,2)=
(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))*D_pont(1,2,i)+(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,
i))*D_pont(2,2,i);
D2Dpont(1,3)=
0;
D2Dpont(2,1)=
(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i))*D_pont(1,1,i)+(d(1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)
^2)*D_pont(2,1,i);
D2Dpont(2,2)=
D_pont(1,2,i)*(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(2,2,i)*(d(1,2,i)*d(2
,1,i)+d(2,2,i)^2);
D2Dpont(2,3)=
0;
D2Dpont(3,1)=
D2Dpont(3,2)=
D2Dpont(3,3)=

0;
0;
0;

DDpontD2(1,1)=
d(1,1,i)*(D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(1,2,i)*(d(2,1,i)*
d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i)))+d(1,2,i)*(D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1
,i))+D_pont(2,2,i)*(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i)));
DDpontD2(1,2)=
d(1,1,i)*(D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))+D_pont(1,2,i)*(d(
1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2))+d(1,2,i)*(D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i
)*d(2,2,i))+D_pont(2,2,i)*(d(1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2)) ;
DDpontD2(1,3)=
0;
DDpontD2(2,1)=
d(2,1,i)*(D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))+D_pont(1,2,i)*(d(2,1,i)*
d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i)))+d(2,2,i)*(D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1
,i))+D_pont(2,2,i)*(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i))) ;
DDpontD2(2,2)=
d(2,1,i)*(D_pont(1,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))+D_pont(1,2,i)*(d(
1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2))+d(2,2,i)*(D_pont(2,1,i)*(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i
)*d(2,2,i))+D_pont(2,2,i)*(d(1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2)) ;
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DDpontD2(2,3)=
DDpontD2(3,1)=
DDpontD2(3,2)=
DDpontD2(3,3)=

0;
0;
0;
0;

D2DpontD(1,1)=
(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))*(D_pont(1,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(1,2,i)*d(2,1,i))+
(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))*(D_pont(2,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(2,2,i)*d(2
,1,i));
D2DpontD(1,2)=
(d(1,1,i)^2+d(1,2,i)*d(2,1,i))*(D_pont(1,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(1,2,i)*d(2,2,i))+
(d(1,1,i)*d(1,2,i)+d(1,2,i)*d(2,2,i))*(D_pont(2,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(2,2,i)*d(2
,2,i));
D2DpontD(1,3)=
0;
D2DpontD(2,1)=
(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i))*(D_pont(1,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(1,2,i)*d(2
,1,i))+(d(1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2)*(D_pont(2,1,i)*d(1,1,i)+D_pont(2,2,i)*d(2
,1,i)) ;
D2DpontD(2,2)=
(d(2,1,i)*d(1,1,i)+d(2,2,i)*d(2,1,i))*(D_pont(1,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(1,2,i)*d(2
,2,i))+(d(1,2,i)*d(2,1,i)+d(2,2,i)^2)*(D_pont(2,1,i)*d(1,2,i)+D_pont(2,2,i)*d(2
,2,i)) ;
D2DpontD(2,3)=
0;
D2DpontD(3,1)=
D2DpontD(3,2)=
D2DpontD(3,3)=

0;
0;
0;

Omega_matrix(1,1,i)=(A*(DpontD(1,1)-DDpont(1,1))+B*(DpontD2(1,1)D2Dpont(1,1))+C*(DDpontD2(1,1)-D2DpontD(1,1)))/Delta2;
Omega_matrix(1,2,i)=(A*(DpontD(1,2)-DDpont(1,2))+B*(DpontD2(1,2)D2Dpont(1,2))+C*(DDpontD2(1,2)-D2DpontD(1,2)))/Delta2;
Omega_matrix(1,3,i)=(A*(DpontD(1,3)-DDpont(1,3))+B*(DpontD2(1,3)D2Dpont(1,3))+C*(DDpontD2(1,3)-D2DpontD(1,3)))/Delta2;
Omega_matrix(2,1,i)=(A*(DpontD(2,1)-DDpont(2,1))+B*(DpontD2(2,1)D2Dpont(2,1))+C*(DDpontD2(2,1)-D2DpontD(2,1)))/Delta2;
Omega_matrix(2,2,i)=(A*(DpontD(2,2)-DDpont(2,2))+B*(DpontD2(2,2)D2Dpont(2,2))+C*(DDpontD2(2,2)-D2DpontD(2,2)))/Delta2;
Omega_matrix(2,3,i)=(A*(DpontD(2,3)-DDpont(2,3))+B*(DpontD2(2,3)D2Dpont(2,3))+C*(DDpontD2(2,3)-D2DpontD(2,3)))/Delta2;
Omega_matrix(3,1,i)=(A*(DpontD(3,1)-DDpont(3,1))+B*(DpontD2(3,1)D2Dpont(3,1))+C*(DDpontD2(3,1)-D2DpontD(3,1)))/Delta2;
Omega_matrix(3,2,i)=(A*(DpontD(3,2)-DDpont(3,2))+B*(DpontD2(3,2)D2Dpont(3,2))+C*(DDpontD2(3,2)-D2DpontD(3,2)))/Delta2;
Omega_matrix(3,3,i)=(A*(DpontD(3,3)-DDpont(3,3))+B*(DpontD2(3,3)D2Dpont(3,3))+C*(DDpontD2(3,3)-D2DpontD(3,3)))/Delta2;
end

%%
%/------------------------------------------------------------------
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%+ matrix --> vektor átírása
+
%\-----------------------------------------------------------------for k = 1 : lepesszam-2
omega(1,k)=w(3,2,k);
omega(2,k)=w(1,3,k);
omega(3,k)=w(2,1,k);

Omega(1,k)=Omega_matrix(3,2,k);
Omega(2,k)=Omega_matrix(1,3,k);
Omega(3,k)=Omega_matrix(2,1,k);
end
%/-----------------------------------------------------------------%+ Beta: Omega es omega vektor kulombsege
+
%\-----------------------------------------------------------------for k = 1 : lepesszam-2
for i = 1 : 3
beta(i,k)=omega(i,k)-Omega(i,k);
end;
end;
%/-----------------------------------------------------------------%+ Egyenerteku alakvaltozas
+
%\-----------------------------------------------------------------y0_sorban(pont)
fi_equiv=0;
for k = tol : ig
fi_equiv=fi_equiv+d_equiv(k)*delta_t;
end;
i=1;
for k = tol : ig
d_test(i)=d_equiv(k);
i=i+1;
end;
d_max=max(d_test);

%egyenerteku alakv. seb. maximalis erteke

%/-----------------------------------------------------------------%+ Nem monotonitas meroszamainak szamitasai
+
%\-----------------------------------------------------------------% 1.)
mu1 - kummulativ
mu1=0;
for k = tol : ig
beta_absolut=sqrt(beta(1,k)^2+beta(2,k)^2+beta(3,k)^2);
mu1=mu1+beta_absolut*delta_t;
end;
% 2.)

mu2
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mu2=0;
mu2x=0;
mu2y=0;
mu2z=0;
for k = tol : ig
mu2x=mu2x+beta(1,k)*delta_t;
mu2y=mu2y+beta(2,k)*delta_t;
mu2z=mu2z+beta(3,k)*delta_t;
end;
mu2=sqrt(mu2x^2+mu2y^2+mu2z^2);
% 4.)
mu4 - alakv sebesseggel sullyozott osszefugges: mu3= gyok(3) / 2 *
% fi^2
mu4=0;
mu4x=0;
mu4y=0;
mu4z=0;
for k = tol : ig
mu4x=mu4x+beta(1,k)*delta_t*(d_equiv(k)/d_max);
mu4y=mu4y+beta(2,k)*delta_t*(d_equiv(k)/d_max);
mu4z=mu4z+beta(3,k)*delta_t*(d_equiv(k)/d_max);

mu4_plot(k)=sqrt((beta(1,k)*d_equiv(k))^2+(beta(2,k)*d_equiv(k))^2+(beta(3,k)*d
_equiv(k))^2);
end;
mu4=sqrt(mu4x^2+mu4y^2+mu4z^2);
% 3.)

mu3 - alakv sebesseggel sullyozott - kummulativ

mu3=0;
for k = tol : ig
beta_absolut=sqrt(beta(1,k)^2+beta(2,k)^2+beta(3,k)^2);
mu3=mu3+beta_absolut*delta_t*(d_equiv(k)/d_max);
end;
%mu3=mu3*T;
%/-----------------------------------------------------------------%+ plottolas
+
%\-----------------------------------------------------------------for i=1:lepesszam-2
beta_suly(i)=beta(3,i)*(d_equiv(i)/d_max);
end
%plot
figure(8);
hold on
plot(d_equiv,'r')
hold off
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figure(9);
hold on
plot(beta_suly(:),'b')
hold off
fi_equiv
mu1
mu2
mu3
mu4
fclose('all')
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